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สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



(ข) 

บทสรุปผูบริหาร 

 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ไดจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย        

ป 2560-2564 วิเคราะหความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ป 2560-2564  

และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายของรัฐบาล และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

จังหวัด เปนลักษณะของแผนชี้นํา (Indicative Plan) ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนา     

เกษตรอินทรีย นําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2560 - 2564 ซึ่งไดกําหนดแนวทางการ

พัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน   “แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่เปนที่ยอมรบัระดับประเทศ” 
 

เปาหมาย    1 พื้นที่และปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 

  2. จํานวนเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

3. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร

อินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 

4. มูลคาสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รอยละ 20 ตอป และชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 ชองทาง 
 

ยุทธศาสตรที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซอุปทาน ดวยงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

                   แนวทางพัฒนา 7 แนวทาง 

1. สนับสนุนใหเกษตรกร รวมกลุมกันทําเกษตรอินทรีย กาวสูผูจัดการฟารมท่ีเปนมืออาชีพ  

(Smart Farm)  

2. จัดทําพื้นที่เขตความเหมาะสมการผลิตเกษตรอินทรีย (Organic zoning) 

3. จัดความสมดุลทางนิเวศวิทยาตามหลักเกษตรอินทรียและการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

4. สนับสนุนเคร่ืองมือเครื่องจักร และปจจัยการผลิต  

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลเกษตรอินทรีย 

6. สนับสนุนการทําเกษตรระบบอินทรียไอซีเอ็ม 

7. นํางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรมาใช 
 

ยุทธศาสตรที่ 2: เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม องคกร สถาบัน เกษตรกร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวัตกรรม 

แนวทางพัฒนา 5 แนวทาง 

1. เสริมสรางและพัฒนาองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตเกษตร

อินทรีย  



(ข) 

2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถถายทอดองคความรู

และนําความรูไปปฏิบัติ กาวเขาสู Smart Farmer และ Smart Officer 

3. สรางผูตรวจแปลงรับรองมาตรฐาน 

4. พัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร ใหเปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตรอินทรียรุนใหม  

5. พัฒนาความรูดานการบริหารองคกรและระบบธุรกิจเกษตรใหกับกลุมและสถาบันเกษตรกร 
 

ยุทธศาสตรที่ 3: เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเกษตรอินทรีย 

แนวทางพัฒนา 4 แนวทาง 

 1. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียเปนผลิตภัณฑ 

 2. พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรอินทรียและสรางตราสินคาเกษตรอินทรียหนองคาย  

  3. สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายใหม  

 4. ประชาสัมพันธเชิงรุกทั้งในประเทศ และตางประเทศ  

 

 

 



(ค)  

 

คํานํา 

 

 “แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย ป 2560 – 2564” เปนการจัดทําแนวทางพัฒนา

เกษตรอินทรียในระยะยาว 5 ป ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

แหงชาติ พ.ศ. 2559-2564 แผนพัฒนาการเกษตร ป 2560 – 2564 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12 ป 2560 – 2564 และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค

เปนลักษณะของแผนชี้นําเปนแนวทางใหหนวยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณที่เก่ียวของในจังหวัด

หนองคาย เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียของจังหวัดหนองคาย 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ขอขอบคุณหนวยงานราชการและสมาชิกสภาเกษตรกร เกษตรกร  

ภาคเอกชน ผูประกอบการที่เก่ียวของของจังหวัดหนองคาย ท่ีใหขอมูลในดานตาง ๆ ที่เปนประโยชน ทําให

แผนฯ ฉบับนี้มีความสมบูรณสามารถตอบสนองตรงตอผูมีสวนไดสวนเสีย และหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการเกษตรอินทรยีในจังหวัดหนองคาย ตอไป 

 

  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กันยายน  2559 

 

 

 

  



(ง)  
สารบัญ 

                            หนา 

บทสรปุผูบรหิาร           (ข) 

คํานํา            (ค) 

สารบัญ            (ง) 

สารบัญตาราง           (ฉ) 

สารบัญภาพ           (ช) 

สวนที่ 1  สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย    1 

 1.1 สถานที่ตั้ง    1 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ    2 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ     2 

 1.4 อุณหภูมิและปรมิาณน้ําฝน                                             2  

 1.5 เขตการปกครอง    3 

 1.6 ประชากร    4 

 1.7 สภาพที่ดิน ปาไมและทรพัยากรการเกษตร    4 

 1.8 แหลงนํ้าและชลประทาน    5 

 1.9 การใชที่ดินและการถือครองที่ดินทางการเกษตร    6  

 1.10 โครงสรางพื้นฐานการผลิตการตลาดและบริการสาธารณะ    6 

 1.11 จุดผานแดนระหวางประเทศ    8 

 1.12 จํานวนผูมาเย่ียมเยียน    9  

 1.13 พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  10 

สวนที่ 2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย  11 

 2.1 ความหมายเกษตรอินทรีย  12 

 2.2 ความสาํคัญเกษตรอินทรีย  11 

 2.3 หลักการเกษตรอินทรีย  13 

 2.4 แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย  15 

 2.5 มาตรฐานการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย  17 

สวนที่ 3  สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  18                                                                      

 3.1 สถานการณเกษตรอินทรียโลก ประเทศไทย และจังหวัดหนองคาย  18 

 3.2 สถานการณสังคมครวัเรือนเกษตรกรอินทรีย  23 

 3.3 ปจจัยเสี่ยงและภูมิคุมกันตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย                  25 

 3.4 วิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย (SWOT Analysis)  28 

 



(จ)  
สารบัญ 

หนา 

สวนที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย 32  

 4.1 วิสัยทัศน  32 

 4.2 พันธกิจ 32 

 4.3 วัตถุประสงค 32 

 4.4 เปาหมาย 32 

 4.5 ตัวชี้วัด 32 

 4.6 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 33 

สวนที่ 5  การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 41 
 5.1 กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย 41 

 5.2 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร 42 

 5.3 การเชื่อมโยงเปาหมาย 43 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวกที่ 1 แผนพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 44 

  และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ฉ)  
สารบัญตาราง 

    หนา 

ตารางที ่1.1 อุณหภูมขิองจังหวัดหนองคาย ป 2556 – 2558   3 

ตารางที ่1.2 ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตก กลุมจังหวัดหนองคาย ป 2556 – 2558   3 

ตารางที ่1.3 เขตการปกครองจังหวัดหนองคาย ป 2558  4 

ตารางที ่1.4 แหลงนํ้าในจังหวัดหนองคาย  5 

ตารางที ่1.5 พื้นที่ชลประทานที่สรางเสร็จ ปงบประมาณ 2554 – 2555 และ 2557  5 

ตารางที ่1.6 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดหนองคาย ป 2557  6 

ตารางที ่1.7 ทาเรอืพาณิชยจังหวัดหนองคาย  8 

ตารางที ่1.8 จํานวนผูมาเย่ียมเยี่ยนจังหวัดหนองคาย ป 2552-2559  9 

ตารางที ่1.9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 

ตารางที ่3.1 จํานวนพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรียที่ไดรับรองมาตรฐาน ป 2550 – 2557 19 

ตารางที ่3.2 พันธุขาวอินทรยีที่ไดรับการรับรองของจังหวัดหนองคาย  19 

ตารางที ่3.3 ปริมาณผลผลิตและมูลคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย ป 2550-2557 20 

ตารางที ่3.4 ชองทางการจัดจาํหนายเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายป 2559 22 

ตารางที ่3.5 จํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวที่ผานมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จังหวัดหนองคาย  24 

 ป 2557-2559 

ตารางที ่3.6 จํานวนเกษตรกรขอรับรองระบบมาตรฐานการการผลิตขาวอินทรียจังหวัดหนองคาย  24 

 ป 2559 

ตารางที ่3.7 SWOT Analysis ดานการเกษตรอินทรีย 28 

ตารางที ่3.8 แนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย      37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ช)  
สารบัญภาพ 

     หนา 

ภาพที ่1.1 ขอบเขตการปกครอง จังหวัดหนองคาย   1 

ภาพที ่1.2 แผนท่ีแสดงความเหมาะสมในการปลูกขาวของจังหวัดหนองคาย  4 

ภาพที ่1.3 แผนท่ีตั้งโรงงานสีขาวขนาดใหญในจังหวัดหนองคาย  7 

ภาพที ่3.1 แสดงทิศทางการขับเคลื่อน (Road Map) พัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายในอนาคต  31 

ภาพที ่3.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) จังหวัดหนองคาย  31 

ภาพที ่5.1 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย ป 2559-2564 สูการปฏิบัติ  38 

 



 
           

1.1 สถานที่ตั้ง                
 

  จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ท้ังหมด 3,026.53 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,891,581.25 ไร มีรูปรางลักษณะ

พิเศษโดยทอดยาวขนานตามลําแมนํ้าโขง ซึ่งเปนเสนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีระยะทางรวม 210.6 กิโลเมตร แสดงขอบเขตการปกครอง จังหวัดหนองคาย ดังภาพที่ 1.1 

  ลักษณะของพื้นที่สวนใหญเปนพื้นท่ีคอนขางราบ เปนคลื่นลอนลาด ดานตะวันตกของจังหวัดในเขต

อําเภอสังคม เปนพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับซับซอน ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต 200 - 492 เมตร ถึง 300-908 

เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้  

  ทิศเหนอื   :  ติดตอกับสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

  ทิศใต     :  ติดตอกับจังหวัดอุดรธานี 

  ทิศตะวันออก  :  ติดตอกับจังหวัดบึงกาฬ 

  ทิศตะวันตก    :  ติดตอกับจังหวัดเลย 

  
ภาพที่ 1.1 ขอบเขตการปกครอง จังหวัดหนองคาย 

    ท่ีมา : Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559) 

สปป.ลาว 

จ.เลย 

สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 

 โดยทั่วไปเปนท่ีราบสูงแยกเปน 4 บริเวณ คือ  

 1) พื้นท่ีคอนขางราบ ไดแก เขตอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม ซึ่งใช

ประโยชนในการทํานา และปลูกพืชสวนบริเวณริมแมน้ําโขง  

 2) พื้นที่เปนคลื่นลอนลาด กระจายอยูทุกอําเภอเปนหยอมๆ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ทํานาและปลูกพืชไร

พืชสวนและปาธรรมชาติ  

 3) พื้นที่เปนคลื่นลอนชันและเปนเขาเปนปาธรรมชาติเชน ปาไมเต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอําเภอสังคม  

 4) สภาพพื้นที่เปนภูเขาท่ีมีความสูงชันจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 200 เมตร เปนบริเวณเทือกเขาตางๆ ทางทิศ

ตะวันตกในเขตอําเภอสงัคม   

 พื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,891,581.25 ไร แบงเปนพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 1,542,563 ไร  
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 

สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอากาศจัดอยูในจําพวกฝนแถบรอนและแหงแลง แบงออกเปน 3 ฤดู คือ 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม  ซึ่งเปนชวงของฤดูมรสุมหลังจากสิ้นสุดฤดูหนาว

แลวอากาศจะเริ่มรอนและอากาศจะรอนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน และเนื่องจากสภาพพื้นที่ สวนใหญ

เปนภูเขาสูงทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงงาย  ทําใหมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน 

 ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกันยายน ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      

มีเทือกเขาลอมรอบทางดานตะวันออกและดานใต ทําใหฝนที่มาจากมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใตมีนอย สวนมาก

เปนฝนท่ีเกิดจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนผานเขามา ชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน  

ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ 
 

1.4 อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน 
 

 ในป 2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 26.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 11.5 องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส สําหรับปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูที่ 1,523.5 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตก 

112 วัน (กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) 
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ตารางที่ 1.1 อุณหภูมิของจังหวัดหนองคาย ป 2556 – 2558 

                                                                                                    หนวย : องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

10.9 9.6 11.5 42.3 40.4 41.5 26.6 25.0 26.5 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) 

 

ตารางที่ 1.2  ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกจังหวัดหนองคายป 2556 – 2558 

ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) จํานวนวันฝนตก (วัน) 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 

1,526.8 1,572.6 1,523.5 117 111 112 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) 

1.5 เขตการปกครอง  
 

จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,026.53 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน 9 อําเภอ  62 ตําบล  

78 หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง 

เทศบาลตําบล 16 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 48 แหง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3 เขตการปกครองจังหวัดหนองคาย ป 2558  

อําเภอ หมูบาน ตําบล พื้นท่ี ตร.กม. 
เทศบาล 

อบต. 
เมือง ตําบล 

1. เมือง 147 16 607.46 1 8 7 

2. ทาบอ 90 10 355.31 1 3 8 

3. โพนพิสัย 159 11 642.74 - 2 10 

4. ศรเีชียงใหม 43 4 197.96 - 2 3 

5. สังคม 36 5 449.72 - 1 5 

6. สระใคร 41 3 210.90 - - 3 

7. เฝาไร 73 5 255.90 - 1 4 

8. รัตนวาป 62 5 204.01 - - 5 

9. โพธ์ิตาก 27 3 102.53 - - 3 

รวม 678 62 3,026.53 2 17 48 

ทีม่า : ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองคาย (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) 
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1.6 ประชากร 
  ในป 2558 จํานวนประชากรทั้งสิ้นจํานวน515,488 คน แยกเปนเพศชาย 257,571 คน เปนเพศหญิง

257,917 คน มีครัวเรือน 165,067 ครัวเรือน ความหนาแนนประชากรตอพื้นที่ ประมาณ 170.32 คนตอ ตร.กม. 
 

1.7 สภาพที่ดิน ปาไมและทรัพยากรการเกษตร 
  การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการประเมินความเหมาะสม

ที่ดินเปนการพิจารณาศักยภาพของหนวยทรัพยากร ที่ดินตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตางๆ ในการจัดการ

ที่แตกตางกันวิธีการประเมินใชวิธีการจับคู (Matching) ระหวางคุณภาพที่ดิน (Land Quality) และปจจัยที่มี

ผลตอการเจริญเติบโตของพืช (Crop Requirement) นํามาวิเคราะหสรุปพื้นที่ไดทั้งหมด 4 ระดับ ดังน้ี 

S1 : ชั้นที่มคีวามเหมาะสมสูง (Highly suitable)  

S2 : ชั้นที่มคีวามเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable)  

S3 : ชั้นที่มคีวามเหมาะสมเล็กนอย (Marginally suitable) 

N  : ชั้นที่ไมมีความเหมาะสม (Not suitable) 

 ในที่น้ีนําเสนอเฉพาะพื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดหนองคาย เนื่องจากเปนสินคาชนิดที่ไดรับการรับรอง

เกษตรอินทรียแลว ซึ่งสามารถจําแนกพื้นที่ไดดังนี้ S1 จํานวน 81,765 ไร S2 จํานวน 328,708 ไร S3 จํานวน 

292,338 และ N จํานวน 176,095 ไร (แสดงดังภาพที่ 1.2)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงความเหมาะสมในการปลูกขาวของจังหวัดหนองคาย 

 ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559) 
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1.8 แหลงน้ําและชลประทาน 

 

 1.8.1) แหลงน้ําธรรมชาติ จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย ลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา ไดแก ลุมนํ้าหวยหลวง  

ลุมน้ําโขง และยังมีลุมน้ํายอย 9 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําสวย ลุมน้ําโสม ลุมนํ้าแมน้ําโขงสวนท่ี 3 6 และ7 ลุมน้ําหวย

คอง ลุมน้ําหวยหลวง ลุมน้ําหวยฮี้ และลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนบน เปนแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อ การเกษตร 

อุปโภคและบริโภค รวมพื้นที่ท้ังหมด 16,416.36 ตารางกิโลเมตร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.4 

ตารางที่ 1.4 แหลงน้ําในจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ ลุมน้ํา พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 

1 ลุมน้ําสวย2/ 

16,416.361/ 

2 ลุมน้ําโสม2/ 

3 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 5
2/
 

4 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 62/ 

5 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 72/ 

6 ลุมน้ําหวยคอง 2/ 

7 ลุมน้ําหวยหลวง 
2/
 

8 ลุมน้ําหวยฮี้2/ 

9 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนบน2/ 

ที่มา : 1/โครงการชลประทานหนองคาย, 2558 
            2/สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3, 2559 
 

1.8.2 พื้นที่ชลประทาน ปจจุบันจังหวัดหนองคายมีพื้นท่ีชลประทาน 240,861 ไร ในปงบประมาณ 

2557 มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานทําใหภาพรวมท้ังประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัด

หนองคาย มีพื้นท่ีชลประทาน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.5  

ตารางที่ 1.5 พื้นท่ีชลประทานที่สรางเสร็จ ปงบประมาณ 2554 – 2555 และ 2557  

หนวย : ไร 

                  ปงบประมาณ 

             จังหวัด 
2554 2555 2557 

หนองคาย    319,137    322,137     240,861 

กลุมจังหวัดอีสานตอนบน 1    717,719    736,284     650,275 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  6,292,479   6,344,500   6,380,147 

ประเทศ 29,603,292 29,782,043 30,254,545 

ที่มา : ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน (2559) 
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1.9 การใชที่ดินและการถือครองที่ดินทางการเกษตร 

 

 ลักษณะการใชที่ดินในป 2557 มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,892,050 ไร แบงเปนเนื้อที่ปาไม 137,975 ไรเนื้อที่

ใชประโยชนทางการเกษตร 1,542,563 ไร และเนื้อที่ใชประโยชนนอกการเกษตร 211,512 ไร โดยมีจํานวน

ครัวเรือนเกษตรท้ังสิ้น 51,031 ครัวเรือน มีขนาดฟารม 30.23 ไรตอครัวเรือน  

 เมื่อพิจารณาการถือครองที่ดินทางการเกษตรเปนของครัวเรือนในป 2557 โดยแบงเปนกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินของตนเอง จํานองผูอ่ืน ขายฝาก คิดเปนรอยละ 60.61 และในที่ดินของผูอ่ืน เชาผูอื่น รับจํานองผูอื่น หรือ

ไดทําฟรี คิดเปนรอยละ 39.39 แสดงรายละเอียดดงัตารงที่ 1.6 
 

ตารางที่ 1.6 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรของจังหวัดหนองคาย ป 2557 

รายการ เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ที่ดินของตนเอง เน้ือที่ของคนอื่น 

จํานวน (ไร) 1,542,563 935,001 607,562 

% 100 60.61 39.39 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
 

1.10 โครงสรางพื้นฐานการผลิตการตลาดและบริการสาธารณะ 
 

จังหวัดหนองคาย มีโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตการตลาดและบริการสาธารณะ ดังตอไปนี้ 

  1.10.1 ไฟฟา  ในป 2557 จํานวนครัวเรือนมีไฟฟา165,067 ครัวเรือน  
 

 1.10.2 โรงงานอตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูที่สําคัญ 

   โรงงานสีขาวขนาดใหญ จํานวน 6 แหง ไดแก หางหุนสวนจํากัดโรงสีขาวบุญสนอง สาขา 1        

หางหุนสวนจํากัดโรงสีขาวบุญสนอง  โรงสีขาวศรีรุงเรืองพาณิชย  บริษัท โรงสีไทยงวนเฮง จํากัด พิสัยพาณิช  

โรงสีขาวชาวนา (แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1.3) 

   โรงงานงานแปงขนมจีน จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่อําเภอเมือง คือ รุงอรุณการคา 

   โรงงานแปรรูปมะเขือเทศ  จํานวน 2 โรง  คือ หางหุนสวนจํากัดศรีเชียงใหมอุตสาหกรรม 

ตั้งอยูที่อําเภอศรีเชียงใหม คือ ศรเีชียงใหม และบริษัท โรซาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ตั้งอยูที่อําเภอเมอืง 
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ภาพที่ 1.3 แผนที่ตั้งโรงงานสีขาวขนาดใหญในจังหวัดหนองคาย 

         ที่มา : Agri Map กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559) 
 

 1.10.3 การคมนาคม จังหวัดหนองคาย มีเสนทางคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงไปแหลงตาง ๆ ได 4 

ชองทาง ดังนี้ 
 

  1) การคมนาคมทางรถยนต  ภายในประเทศมีถนนสายหลักมิตรภาพ หรือทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2 สายสระบุรี- หนองคาย 2-10 ชองจราจรที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปสูภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 107 ที่ทางแยกตางระดับมิตรภาพ ตําบลปากเพรียว

อําเภอเมืองสระบุร ีจังหวัดสระบุรี เขาสูจังหวัดนครราชสีมา ผานจังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัด

หนองคาย ไปส้ินสุดท่ีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีระยะทางทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร

(นับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธิน จากกรุงเทพข้ึนมา) ปจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสาย ถูกกําหนดให

เปนทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข AH12 ซึ่งเปนหนึ่งในสามเสนทางสายประธานของประเทศ (ทางหลวงสาย

เอเชียในประเทศไทยมี 12 เสนทางสายประธาน 3 เสนทางและสายรอง 9 เสนทาง รวมระยะทาง 6,669

กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ) การเชื่อมโยงไปยังจังหวัดตาง ๆ ใชเสนทางคมนาคมทางหลวงแผนดิน

สายรอง เช่ือมการจราจรระหวางจังหวัดตอจังหวัด เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 210 เชื่อมระหวางจังหวัด

อุดรธานี -หนองบัวลําภู ระยะทาง 46 กิโลเมตร จังหวัดเลย ระยะทาง 152 กิโลเมตร เปนตน 

แผนที่ตั้งโรงงานสีขาวขนาดใหญในจังหวัดหนองคาย 
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  2) การคมนาคมทางรถไฟ มีเสนทางรถไฟไป - กลับ ทั้งขบวนรถดวนและรถดีเซลราง  

สายกรุงเทพ – หนองคาย ผานจังหวัดอุดรธานี ระยะทางรวม 615 กิโลเมตร วันละ 3 เที่ยว และจังหวัด

นครราชสีมา – หนองคาย วันละ 2 เที่ยว (การรถไฟแหงประเทศไทย, 2559) 

  3) การคมนาคมทางอากาศ  จังหวัดหนองคายไมมีทาอากาศยาน การเดนิทาอากาศตองลงที่

สนามบินนานาชาติอุดรธานี และเดินทางตอตอดวยรถยนตหรือรถตู (รับจาง) จากสนามบินนานาชาติอุดรธานี

ถึงจังหวัดหนองคายระยะทาง 53 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาที  

  4) การคมนาคมทางน้ํา  มีทาเรือสําหรับการพาณิชยจากหนองคาย จํานวน 4 ทาเรือ ไดแก 

ทาเรือจุดผอนปรนบานหมอ ทาเรือหายโศก ทาเรือโพนพิสัย และทาเรือจุดผอนปรนรัตนวาป แสดง

รายละเอียดทาเรือพาณิชยจังหวัดหนองคายดังตารางที่ 1.7 
 

ตารางที ่1.7 ทาเรือพาณิชยจังหวัดหนองคาย 

ลําดับ ชื่อทาเรือ สถานที่ต้ัง 

1 ทาเรือจุดผอนปรนบานหมอ ต.บานหมอ อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

2 ทาเรือหายโศก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

3 ทาเรือโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

4 ทาเรือจุดผอนปรนรัตนวาป อ.รัตนวาป จ.หนองคาย 

ที่มา : สํานักงานเจาทาจังหวัดหนองคาย (2559) 
 

5) การขนสงระหวางประเทศ ประเทศไทยไดมีขอตกลงระหวางประเทศกับ สปป.ลาว      

ในการขนสงทางรถยนตผูโดยสารระหวางประเทศ ใน 10 เสนทาง ซึ่งอยูในกลุมจังหวัด จํานวน 4 เสนทาง  

เปนเสนทางผานเมืองนครหลวงเวียงจันทน ทั้งสิ้น 5 เสนทางเสนทางผานหลวงพระบาง 1 เสนทาง และเสน

ทางผานวังเวียง 1 เสนทาง ทางรถไฟ 1 เสนทาง จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 1 เสนทางจังหวัด

หนองคาย – ทานาแลง สปป.ลาว วันละ 4 เที่ยว (การรถไฟแหงประเทศไทย, 2559)  
 

1.11  จุดผานแดนระหวางประเทศ  
 

 จังหวัดหนองคายมีอําเภอที่ตั้งอยูตามแนวชายแดน รวม 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอ

ทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอสังคม อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาป โดยมีจุดผานแดนถาวร และ    

จุดผอนปรนการคา ดังตอไปนี้  

  1) จุดผานแดนถาวรและจุดตรวจคนเขาเมือง 

      1.1) จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บานเหลาจอมมณี อําเภอเมืองหนองคาย

กับดานสากลบานดงพูสี เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทนเปดใหบริการทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. 

การคมนาคมทางบกขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวโดยรถยนตและรถไฟ  
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  1.2) จุดผานแดนถาวรทาเสด็จ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองหนองคายกับดานสากลทาเดื่อ 

เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน เปดใหบริการทุกวัน เวลา 08.00 ถึง 18.00 น.  การคมนาคมทางน้ํา 

เรือหางยาว และเรือโดยสาร 

 1.3) จุดตรวจคนเขาเมือง ณ สถานีรถไฟหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย  

  2) จุดผอนปรนการคา  

  2.1) จุดผอนปรนการคาบานมวง หมูที่ 2 ตําบลบานมวง อําเภอสังคม กับดานประเพณี

บานโคกแฮ เมืองสังทอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน เปดทุกวันพุธและวันเสาร เวลา 06.00 - 18.00 น.     

การคมนาคมทางน้ํา โดยเรอืโดยสาร  

  2.3) จุดผอนปรนการคาบานหมอ หมูที่ 8 ตําบลบานหมอ อําเภอศรีเชียงใหมกับ       

ดานประเพณีบานดานคํา (ดานเกาเลี้ยว) เมืองสีโคดตะบอง แขวงนครหลวงเวียงจันทนเปดทุกวันอังคาร      

วันพฤหัสบดี และวันเสาร เวลา 08.00–17.00 น. การคมนาคมทางน้ํา โดยเรือโดยสาร  

  2.4) จุดผอนปรนการคาบานจุมพล หมูท่ี 1 ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย กับดานประเพณี

บานโคน เมืองปากงึม แขวงนครหลวงเวียงจันทน เปดทุกวันอังคารและวันเสาร เวลา 08.00-16.00 น.      

การคมนาคมทางน้ํา โดยเรอืโดยสาร  

 2.5) จุดผอนปรนการคาบานเปงจาน หมูที่ 8 ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป กับดาน

ประเพณีบานทวย เมืองทาพระบาท แขวงบอลิคําไซ เปดทุกวันพุธ วันศุกร และวันอาทิตย  เวลา 08.00-16.00 

น. การคมนาคมทางน้ําโดยเรือโดยสาร 
 

1.12 จํานวนผูมาเย่ียมเยียน 
 

 ป 2559 ประมาณการจํานวนผูมาเยี่ยมเยือน (นักทองเที่ยว/นักทัศนาจร) จังหวัดหนองคาย ทั้งสิ้น 

2,517,345 ราย แบงเปนชาวไทย 1,971,995 ราย และชาวตางประเทศ 545,350 ราย ซึ่งถือเปนตลาด

กลุมเปาหมายใหม ที่ตองสงเสริมการบริโภคสินคาอินทรียจังหวัดหนองคาย โดยการเพิ่มมูลสินคาอินทรีย     

ในรูปแบบของของฝาก หรือของท่ีระลึกประจําจังหวัดหนองคาย แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.8 
 

ตารางที่ 1.8 จํานวนผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดหนองคาย ป 2552 - 2559 

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558(p) 

ชาวไทย 845,934 1,611,117 1,930,133 1,625,372 1,829,762 1,841,582 1,971,995 

ชาวตางประเทศ 189,208 263,113 220,895 477,628 519,578 526,981 545,350 

รวม 1,035,142 1,874,230 2,151,028 2,103,000 2,349,340 2,368,563 2,517,345 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2559)  

หมายเหต ุP คอื ตัวเลขเบ้ืองตน 
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1.13 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
 

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/ 2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 ไดกําหนดพื้นที่ของจังหวัดหนองคายเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 

2558 โดยกําหนดใหตําบลคายบกหวาน ตําบลในเมือง ตําบลบานเดื่อ ตําบลพระธาตุบังพวนตําบลโพธ์ิชัย 

ตําบลโพนสวาง ตําบลมีชัย ตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบลหนองกอมเกาะ ตําบลหาดคําตําบลหินโงม   

อําเภอเมือง และตําบลสระใคร อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคายเปน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”ครอบคลุม 

2 อําเภอ 13 ตําบล พื้นที่รวม 296,042 ไร แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.9 
 

ตารางที่ 1.9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษหนองคาย 

อําเภอ ตําบล จํานวน (ตําบล) พื้นที่รวม (ไร) 

เมือง 

ตําบลคายบกหวาน 

12 258,989 

ในเมือง 

บานเดื่อ 

พระธาตุบังพวน 

โพธิ์ชัย 

โพนสวาง 

มีชัย 

เวียงคุก 

สีกาย 

หนองกอมเกาะ 

หาดคํา 

หินโงม 

สระใคร สระใคร  1   37,053 

รวม 13 296,042 

ที่มา : สํานกังานจังหวัดหนองคาย (2558) 

 

 



 

 

 
 

2.1 ความหมายเกษตรอินทรีย 
 

2.1.1 “Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, 

ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to 

local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. Organic agriculture combines 

tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote fair relationships 

and a good quality of life for all involved.” ซึ่งหมายถึง “ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความยั่งยืนของ

สุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผูคน เกษตรอินทรยีพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ แทนที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ

เกษตรอินทรียผสมผสานองคความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และสงเสริมความสัมพันธที่เปนธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกผูคนและสิ่งมีชีวิตตางๆ ท่ีเก่ียวของ” (สหพันธ

เกษตรอินทรียนานาชาต ิหรือ International Federation of Organic Agriculture Movement – IFOAM) 

2.1.2 “เกษตรอินทรีย คือ ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ที่เก้ือหนุนตอระบบ

นิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบ

จากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 

มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และ

คุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน” (กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศมาตรฐานสินคาเกษตร 

เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต การแปรรูป แสดงฉลาก และจําหนาย ผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตร

อินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1-2552) )  

2.1.3 เกษตรอินทรีย หมายถึง การเกษตรที่ใชหลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติอยางเปนองค

รวม เพื่อสรางสรรคใหเกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถใหผลผลิตที่ดีในสภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับการ

อนุรักษและฟนฟูอยางตอเนื่องยั่งยืนผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบท่ีสงเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดลอมสังคม 

และเศรษฐกิจ เพื่อผลิตอาหารและปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพที่มคีวามปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งนี้โดยใชหลักการ

สรางความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรใหเกิดการผสมผสานเก้ือกูลกันและกันอยางเปนองครวม 

มีการหมุนเวียนใชทรัพยากรในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถใชปจจัยการผลิตจากภายนอกระบบนิเวศที่

เปนไปตามหลักการอินทรีย และใชปจจัยการผลิตท่ีเปนชีวภัณฑและสารอินทรียที่ไดจากสิ่งมีชีวิตรวมท้ัง

สารอินทรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปจจัยที่เปนสารเคมีสังเคราะห รวมท้ังพันธุที่ผาน การ

ปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม (แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2551 – 2554) 

สวนที่  2 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 
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แนวทางการการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายในที่นี้ขอใชความหมายเกษตรอินทรียตาม

ประกาศมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559 – 2564 หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองค

รวม ที่เก้ือหนุนตอระบบนเิวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ

หลีกเลี่ยงการใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใชพืช สัตวหรือจุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปลง

พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษา

สภาพการเปนเกษตรอินทรยี และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทกุขั้นตอน 

 

2.2 ความสําคัญเกษตรอินทรีย 

2.2.1 กระแสความต่ืนตัวดานสุขภาพของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหา

การเจ็บปวยจากการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย เชน โรคมะเร็ง โรคไต เปนตน เนื่องจากมีการตกคางของยา

ฆาแมลง ยาปฏิชีวนะ และสารเคมี ทําใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและใหความสําคัญตอการบริโภค โดย

เลือกซื้ออาหารที่เชื่อวามีความปลอดภัย เชน อาหารที่ผลิตตามแนวทางของเกษตรอินทรียหรือแนวทาง

ธรรมชาติมากขึ้น   

2.2.2 กระแสความตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดลอม เริ่มตนจากความพยายามในการอนุรักษทรัพยากร

และสภาพแวดลอม และตอมาไดขยายสูความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีท่ีมีตอทรัพยากรและ

สภาพแวดลอม เชน ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษ และ

สภาวะโลกรอน เปนตน 

2.2.3 กระแสความตื่นตัวในการหาทางเลือกในการทําการเกษตร เพื่อหลีกใหพนจากวัฎจักรเกษตร

เคมี ท่ีกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม รวมถึงตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดแนวคิด

ของการหาทางเลือก เพื่อทําการเกษตรในรูปแบบที่เรียกกันวา เกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตร

อินทรีย วนเกษตร เกษตรสีเขียว (Green agriculture) ฯลฯ   

2.2.4 การผลิตเกษตรอินทรียเปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจัดการระบบนิเวศท่ีคลายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชสาร

สังเคราะหที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม รวมถึงการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน ซึ่งประเทศ

ไทยในฐานะท่ีเปนผูผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีความเหมาะสมและมีศักยภาพท่ีจะเปน

แหลงผลิตอาหารระบบเกษตรอินทรีย เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ  
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2.3 หลักการของเกษตรอนิทรีย 
 

สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ(International Organic Agriculture Movements–IFOAM) โดย

สหพันธฯ ไดระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานเกษตร อินทรียโดยตรงจากทั่ว

โลก รางหลักการเกษตรอินทรียนี้ไดรับการนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสหพันธฯ เมื่อปลายปพ.ศ. 2548 และ

ที่ประชุมใหญไดลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรียดังกลาว โดยหลักการเกษตรอินทรียของสหพันธฯ 

ประกอบดวยหลักการ 4 ขอ คือสุขภาพนิเวศวิทยา ความเปนธรรม และการดูแลเอาใจใส (health, ecology, 

fairness and care) 
 

 2.3.1 มิติดานสุขภาพ 

       เกษตรอินทรียควรจะตองสงเสริมและสรางความย่ังยืนใหกับสุขภาพอยางเปนองครวมของดินพืช 

สัตว มนุษย และโลกสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแตละปจเจกและของ ชุมชน เปนหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบ

นิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณจะทําใหพืชพรรณตางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สงผลตอสัตวเลี้ยงและ

มนุษยท่ีอาศัยพืชพรรณเหลานั้นเปนอาหารสุขภาวะเปนองครวมและเปนปจจัยท่ีสําคัญของสิ่งมีชีวิต การมี   

สุขภาวะที่ดีไมใชการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงภาวะแหงความเปนอยูท่ีดีของกายภาพ จิตใจ สังคม 

และสภาพแวดลอมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมติานทาน และความสามารถในการฟนตัวเองจากความเสื่อมถอย

เปนองคประกอบที่สําคัญของสุข ภาวะที่ดี บทบาทของเกษตรอินทรีย ไมวาจะเปนการผลิตในไรนา การแปรรูป 

การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ตางก็มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะท่ีดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต 

ทั้งปวง ตั้งแตสิ่งมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษยเราเอง เกษตรอินทรียจึงมุงที่จะผลิตอาหารที่มี

คุณภาพสูง และมีคุณคาทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนใหมนุษยไดมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น ดวยเหตุนี้เกษตรอินทรียจึง

เลือกที่จะปฏิเสธการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เวชภัณฑสัตว และสารปรุงแตงอาหาร ที่อาจมีอันตราย

ตอสุขภาพ 
 

2.3.2 มิติดานนิเวศวิทยา 

       เกษตรอินทรียควรจะตองตั้งอยูบนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักรแหง ธรรมชาติ   

การผลิตการเกษตรจะตองสอดคลองกับวิถีแหงธรรมชาติ และชวยทําใหระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูนและ

ยั่งยืนมากข้ึน หลักการเกษตรอินทรีย ในเรื่องนี้ตั้ง อยูบนกระบวนทัศนที่มองเกษตรอินทรีย ในฐานะ

องคประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่ มีชี วิต ดังนั้น การผลิตการเกษตรจึงตองพึ่งพาอาศัยกระบวนการ         

ทางนิเวศวิทยาและวงจรของ ธรรมชาติ โดยการเรียนรูและสรางระบบนิเวศสําหรับใหเหมาะสมกับการผลิตแต

ละชนิด ยกตัวอยางเชน ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกรจะตองปรับปรุงดินใหมีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว

เกษตรกรจะตองใสใจกับระบบนิเวศโดยรวมของฟารม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรตองใสใจกับ

ระบบนิเวศของบอเลี้ยงการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว หรือแมแตการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปา สอดคลองกับวัฐจักร

และสมดุลทางธรรมชาติ แมวาวัฏจักรธรรมชาติจะเปนสากล แตอาจจะมีลักษณะเฉพาะทองถิ่นนิเวศได ดังนั้น
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การจัดการเกษตรอินทรียจึงจําเปนตองสอดคลองกับเงื่อนไขทองถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับ

ขนาดของฟารม เกษตรกรควรใชปจจัยการผลิตและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เนนการใชซ้ํา การหมุนเวียน

เพื่อที่จะอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมีความย่ังยืน  ฟารมเกษตรอินทรียควรสรางสมดุลของระบบนิเวศ

การเกษตร โดยการออกแบบระบบการทําฟารมที่เหมาะสม การฟนฟูระบบนิเวศทองถิ่น และการสรางความ

หลากหลายท้ังทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผูคนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การแปรรูป 

การคา และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรียควรชวยกันในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ท้ังในแงของภูมินิเวศ สภาพ

บรรยากาศ นิเวศทองถ่ิน ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้ํา 
 

2.3.3 มิติดานความเปนธรรม 

       เกษตรอินทรียควรจะตั้งอยูบนความสัมพันธที่มีความเปนธรรมระหวางสิ่งแวดลอมโดยรวมและ

สิ่งมีชีวิตความเปนธรรมนี้รวมถึงความเทาเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีสวนในการปกปกพิทักษ

โลกที่เราอาศยัอยู ทั้งในระหวางมนุษยดวยกันเอง และระหวางมนษุยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หลักการน้ี ความสัมพันธ

ของผูคนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตร อินทรียในทุกระดับควรมีความสัมพันธ

กันอยางเปนธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผูแปรรูป ผูจัดจําหนาย ผูคา และผูบริโภค ทุกผูคนควรไดรับโอกาสใน

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนชวยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และชวยแกไขปญหาความยากจน เกษตร

อินทรียควรมีเปาหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอื่นๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดี ในหลักการ

ขอนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติตอ สัตวเลี้ยงอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดสภาพการเลี้ยงใหสอดคลอง

กับลักษณะและความตองการ ทางธรรมชาติของสัตว รวมทั้งดูแลเอาใจใสความเปนอยูของสัตวอยางเหมาะสม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่นํามา ใชในการผลิตและการบริโภคควรจะตองดําเนินการอยางเปนธรรม 

ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งตองมีการอนุรักษปกปองใหกับอนุชนรุนหลัง ความเปนธรรมนี้จะ

รวมถึงวา ระบบการผลิต การจําหนาย และการคาผลผลิตเกษตรอินทรียตองโปรงใส  มีความเปนธรรม  และมี

การนําตนทุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมมาพิจารณาเปนตนทุนการผลิตดวย 

 

2.4 แนวทางการพัฒนาเกษตรอนิทรีย  
 

 2.4.1 โครงการหนองคายเมืองเกษตรสีเขียว 

     โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเปนโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหเปนโครงการที่

สําคัญเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาพื้นท่ี โดยจังหวัดหนองคาย

ไดรับการคัดเลือกใหเปนจังหวัดนํารองดําเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว โดยไดดําเนินการในพื้นที่ อําเภอ

สระใคร (ขาวอินทรีย) อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม (พืชผัก GAP)  โดยมุงเนน 

พัฒนาขบวนการผลิตในพื้นที่สําหรับทุกกิจกรรมใหเปนการผลิตที่ดีและเหมาะสมปลอดภัยจากสารเคมีใน

ขบวนการผลิตโดยผูบริโภคไดบริโภคส้ินคาเกษตรที่ปลอดภัยไมมีสารเคมีตกคางสงเสริมและพัฒนาใหเกษตรกร

และผูประกอบการในพื้นท่ีปรับปรุงการผลิตสิ้นคาเกษตรใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ การลดของเสีย       
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ในขบวนการผลิต (Zero Waste) และลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางและพัฒนาเครือขายตลาดสิ้นคา

เกษตรสีเขียวที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงเกษตรการ

สรางโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสิ้นคาเกษตรสีเขียวทั้งในและตางประเทศใหเกิดรายไดตอเกษตรกรและชุมชน 

ซึ่งจังหวัดหนองคายเปนจังหวัดนํารองในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ที่เปนแนวทางการพัฒนาไปสูเมืองเกษตร

อินทรียตอไป 

 

2.4 มาตรฐานการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย 

 2.4.1 มาตรฐานระดับประเทศ  

  1) มาตรฐานของภาครัฐ 

     มาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) ที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย โดย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ภายใตพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ประกอบดวย  

1.1) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก 

และ จาํหนายผลิตผล และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลม 1-2546) มกอช. ดําเนินการทบทวน

มาตรฐานแลวเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 (มกษ.9000 เลม 1-2552) ฉบับทบทวน  

1.2) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 2 : ปศุสัตวอินทรีย (มกษ.9000 เลม  

2-2548) ดําเนนิการทบทวนมาตรฐานแลวเมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2554 (มกษ.9000 เลม 2-2554) ฉบับทบทวน  

   1.3) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย เลม 3 : อาหารสัตวน้าํอินทรีย (มกษ.

9000 เลม 3-2552)  

1.4) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย เลม 4 : ขาวอินทรีย (มกษ.9000 เลม  

4-2553)  

1.5) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย เลม 5 : ปลาสลิดอินทรีย (มกษ.9000 เลม

5-2553)  

1.6) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย เลม 6 : ผึ้งอินทรีย (มกษ.9000 เลม        

6-2556) 

1.7) มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การเล้ียงกุงทะเลระบบอินทรยี (มกษ.7413-2550)  

  การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทยตามมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ.) 

เปนการตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากฟารมจนถึงมือผูบริโภค ตั้งแตระบบการผลิต 

การแปรรูป การบรรจุ การแสดงฉลาก และการจําหนาย  

   หนวยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียของภาครัฐที่มีอํานาจหนาท่ี (competent authority) 

ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมการขาว โดยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ (มกอช.) ทําหนาที่เปนผูรับรองหนวยตรวจรับรอง (accreditation body) อยางไรก็ตาม 
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หนวยตรวจรับรองเอกชน (certification body) สามารถเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได แตตอง

ไดรับการรับรองระบบงานจาก มกอช. กอน 

  การแสดงเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

พ.ศ. 2551 กําหนดใหแสดงเครื่องหมาย Q บนฉลากสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

อยางไรก็ตาม ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนใหใชเครื่องหมาย Organic Thailand 

สําหรับสินคาเกษตรอินทรีย ควบคูกับการแสดงเคร่ืองหมาย Q 

2) มาตรฐานของภาคเอกชน 

         2.1) มาตรฐานเกษตรอินทรีย จัดทําขึ้นโดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย  (มกท.)  

ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย ข้ันพื้นฐานของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International 

Federation of Organic Agriculture Movements หรือ IFOAM) โดยการรับรองของสมัชชาสมาชิก มกท. 

มาต้ังแต พ.ศ. 2542 และตอมามีการแกไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง มาตรฐานของ มกท.  ครอบคลุมในเรื่องการ

ผลิตพืชอินทรีย การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตภัณฑอินทรีย การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ 

การผลิตปจจัยการผลิตเพื่อการคา การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอินทรีย และรายการอาหารอินทรีย มกท. เปน

หนวยงานที่รับรองเกษตรอินทรียซึ่งไดรับการยอมรับและอยูในรายชื่อหนวยรับรองเกษตรอินทรียของสหภาพ

ยุโรปตามมาตรฐาน EU ตั้งแตป พ.ศ. 2544 

 2.2) มาตรฐานเกษตรอินทรียภาคเหนือ (มอน.) จัดทําโดยองคกรมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ภาคเหนือ ที่เปนองคกรเอกชน รวมกับองคกรเกษตรกร ผูบริโภค และนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหม โดย

องคกรฯ นี้ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแปลงเกษตรอินทรยี ตั้งแตป 2544 และผูที่ไดรับการรับรองแลวจะ

ไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ “มอน.” ณ จุดจําหนายได 

  2.3) ระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System : PGS) เกิดขึ้น 

เนื่องจากเกษตรกรท่ีผลิตสินคาและจําหนายในทองถิ่นมีความเห็นรวมกับสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ 

(IFOAM) หนวยงานระหวางประเทศและองคกรทองถิ่นอีกหลายแหง วา การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรียที่ดําเนินการโดยหนวยงานอิสระจากภายนอกนั้น ไมเหมาะกับเกษตรอินทรียที่ตองการขาย

ผลผลิตในทองถ่ิน และเห็นวาสมาชิกกลุมผูผลิต/ชุมชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับรองสินคา

เกษตรอินทรียท่ีผลิตในทองถิ่นดวยกันเองได ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็ง และลดคาใชจายในการตรวจสอบ

รับรองของภาคเอกชนไดดวย ทั้งนี้ ในระบบการรับรองแบบมีสวนรวม ชุมชนจะตัดสินใจกําหนดมาตรฐาน

เกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับแตละชุมชน โดยอางอิงตามขอกําหนดตางๆ ตามมาตรฐานที่มีอยูแลว    
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 2.4.1 มาตรฐานระดับสากล 

  1) โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) ไดประกาศรับรองมาตรฐาน เรื่อง 

แนวทางสําหรับการผลิต การแปรรปู การแสดงฉลากและการจําหนายอาหารที่ผลิตตามแนวทางเกษตรอินทรีย 

(Guideline for the production, processing, labelling and marketing of organically produced 

foods) ในป พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมการผลิตเกษตรอินทรียทั้งสวนของพืช และปศุสัตว เพื่อใหประเทศ

สมาชิกนําไปใช อยางไรก็ตาม ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงแกไขรายละเอียดท่ีมีอยูเดิม และเพ่ิมเติมให

ครอบคลุมการผลิตสัตวนํ้าอินทรียดวย  

2) สหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ จัดตั้งโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM 

(IFOAM Accreditation Programme) ใน พ.ศ. 2535 เพื่อใหบริการรับรองระบบงานแกหนวยตรวจรับรอง

เกษตรอินทรียตางๆ ทั่วโลก ตอมา ใน พ.ศ. 2540 สหพันธฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน IOAS (International 

Organic Accreditation Service) เพื่อทําหนาท่ีในการใหบริการรับรองระบบงาน ภายใตกรอบของโครงการ

รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM โดย IOAS จดทะเบียนเปนองคกรไมแสวงหากําไร มีสํานักงานใหญ

ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  



 

  

 

3.1 สถานการณเกษตรอินทรีย 
 

 3.1.1 สถานการณเกษตรอินทรียโลก ประเทศไทย และจังหวัดหนองคาย 
 

   1) สถานการณผลิตสินคาเกษตรอนิทรีย 

   รายงานสถิติเกษตรอินทรีย (The World of Organic Agriculture: Statistics and 

Emerging Trends 2016) ของป 2559 ที่จัดพิมพโดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย (Research Institute of 

Organic Agriculture - FiBL) ในสวิสเซอรแลนดและ IFOAM – Organics International แสดงการขยายตัว

ของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรียโลกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 30 ลานไรในชวงระหวางป 2557-58  โดยขอมูลป 2558 

ใน 172 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่เกษตรอินทรียรวมกันกวา 273.125 ลานไร โดยประเทศออสเตรเลียยังเปนผูนํา

ในดานพื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย โดยมีพื้นท่ีที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียราว 107.5 ลานไร

(97% เปนทุงหญาเล้ียงวัวเกษตรอินทรีย) รองลงมาคือ อารเจนตินา (19.375 ลานไร) และสหรัฐอเมริกา

(13.75 ลานไร) แตประเทศที่มีสัดสวนพื้นที่การเกษตรของประเทศที่ทําเกษตรอินทรียมากที่สุดคือ เกาะโฟลก

แลนด (36.3%) ลิกเตนสไตน (30.9%) และออสเตรีย (19.4%) สวนประเทศที่มีจํานวนฟารมเกษตรอินทรีย

มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ อินเดีย (650,000 ฟารม) ยูกานดา (190,552 ฟารม) เม็กซิโก (169,703 ฟารม) 

ฟลิปปนส (165,974 ฟารม) และแทนซาเนีย (148,610 ฟารม) โดยทั่วโลกรวมกันมีเกษตรกรอินทรียกวา 2.3 

ลานฟารม 

    พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรียในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย     

ป 2557 เทากับ 235,523.35 ซึ่งขยายตัวรอยละ 9.48 จาก ในป 2556 เทากับ 213,183.68 ไร  เมื่อแยก

พิจารณาเปนรายสินคา พบวา ชา/กาแฟ มีอัตราการขยายตัวมากท่ีสุดรอยละ 45.45  รองลงมา คือ ผลไม 

ขยายตัวรอยละ 41.79 และผัก/ผลไม ขยายตัวรอยละ 29.78 สวนพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว มีการขยายตัวรอย

ละ 4.39 พืชไร  มีการขยายตัวรอยละ 2.5 ตารางท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ตารางที ่3.1 จํานวนพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรียที่ไดรบัรองมาตรฐาน ป 2550 - 2557 

ป ขาว พืชไร ผกั ผลไม ชา/กาแฟ 
ผกั/ผลไม

ผสมผสาน 
สัตวน้ํา อ่ืนๆ รวม 

2550 77,005.03 10,103.64 16,503.19 15,907.20 NA NA NA 203.75 119,722.81 

2551 70,485.67 11,791.13 13,820.39 8,369.92 NA NA NA 1,500.00 105,967.11 

2552 112,152.27 45,920.63 19,066.51 7,342.33 NA NA NA 8,738.43 193,220.17 

2553 138,328.03 46,682.07 7,047.70 6,751.33 5,286.00 7,832.88  NA 1,067.34 212,995.35 

2554 140,711.61 46,682.07 7,132.83 9,485.50 5,605.00 5,935.13 1,838.52 130.50 217,521.16 

2555 124,964.39 46,961.44 4,443.45 7,440.04 6,689.25 12,106.50 1,779.92 1,270.83 205,655.82 

2556 125,730.71 42,865.57 4,433.33 7,951.09 7,372.41 9,145.92 1,685.92 13,999.56 213,184.51 

2557 131,502.69 43,965.57 5,363.52 13,660.00 13,514.07 13,023.03 0.00 14,494.47 235,523.35 

อัตราขยาย/

(หดตัว) 
4.39% 2.50% 17.34% 41.79% 45.45% 29.78% (-100%) 3.41% 9.48% 

ที่มา : กรนีเนท (2559) 
 

  ขอมูลทะเบียนเกษตรกรที่ยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานการการผลิตขาวอินทรีย  ศูนยวิจัยขาว

หนองคาย  พบวา จังหวัดหนองคาย ป  2559  มีจํานวนเกษตรกรปลูกขาวอินทรียที่ไดรับการรับรอง 116 ราย

มีพื้นที่ปลูก  431  ไร  เกษตรกรแปรรูปสินคาอินทรีย 1 ราย และอยูระหวางการตรวจรับรอง  185  ราย  ซึ่งมี

พื้นที่ปลูกประมาณ  632  ไร (ทราบขอมูล  94  รายจาก  185  ราย) จังหวัดหนองคายยังมีองคกรเกษตร

อินทรียที่เขมแข็งหลายองคกร  ไดแก  กลุมผูผลิตขาวอินทรียบานโนนดู  กลุมผูผลิตขาวอินทรียบานโพนหวาย

กลุมผูผลิตขาวอินทรียบานไชยา 1 กลุมขาวเกษตรอินทรียเฝาไร เปนตน พันธุขาวอินทรียที่ปลูกมี 11 สายพันธุ

แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 สวนพืชอินทรียชนิดอื่นยังไมมีขอมูลการรับรองสินคาเกษตรอินทรีย 
 

ตารางที่ 3.2 พันธุขาวอินทรียที่ไดรับการรับรองของจังหวัดหนองคาย  
พันธุขาว 

อําเภอ 

กข. 

6 

กข. 

10 

กข. 

12 

กข. 

15 

กข. 

18 

ขาว 

ดอกมะลิ 

ขาวเหนียว

มะลิ 
อีเต้ีย อุบล ธัญสิริน 

ไรซ 

เบอรรี่ 

1. เมือง  √  √  √      

2. ทาบอ √     √     √ 

3. สังคม √     √      

4. สระใคร √   √  √ √ √ √ √  

5. เฝาไร √  √  √ √      

6. รัตนวาป √     √     √ 

ที่มา : ศูนยวิจัยขาวหนองคาย (2559) 

หมายเหตุ : อําเภอโพนพิสัยไมมีขอมูลการขอรับรอง อําเภอศรีเชียงใหมและอําเภอโพธ์ิตาก อยูระหวางการรับรองป 2559 
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  2) ปริมาณและมูลคาผลผลิตเกษตรอินทรียไทย 

   ป 2558 กรีนเนทไดประเมินของ ประมาณการปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรียในประเทศไทย

71,847 ตันตอป และมีมูลคา (ณ ฟารมเกษตรกร) ประมาณ 1,914 ลานบาทตอป แสดงรายละเอียดดังตาราง

ที่ 3.3  

ตารางที ่3.3 ปริมาณผลผลิตและมูลคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย ป 2550-2557 

 
ที่มา : กรนีเน็ต  (2558) 

  3) การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

      ในระดับโลกตลาดเกษตรอินทรีย จากการประเมินของบริษัท Organic Monitor ตลาด

เกษตรอินทรีย ในป 2557 นาจะมีมูลคาสูงกวา 60,000 ลานเหรียญยูโร (ราว 2,363,256 ลานบาท) โดยตลาด

ใหญที่สุดอยูที่สหรัฐ มีมูลคาสูงถึง 27,100 ลานยูโร รองลงมาคือตลาดออรแกนิคในเยอรมัน (7,900 ลานยูโร) 

ฝรั่งเศส (4,800 ลานยูโร) และจีน (3,700 ลานยูโร) แตตลาดออรแกนิคท่ีเติบโตสูงสุดอยูในประเทศสวีเดน ซึ่งมี

การเติบโตกวา 40%  

     ตลาดสินคาเกษตรอินทรียไทยในป 2557 มีมูลคารวม 2,331.55 ลานบาท โดย 1,1817.10 

ลานบาทเปนตลาดสงออก (77.9%) และ 514.45 ลานบาทเปนตลาดในประเทศ (22.06%) โดยชองทางตลาด

เกษตรอินทรีย ในประเทศที่ใหญท่ีสุด คือ โมเดิรนเทรด (59.48%) รองลงมาคือ รานกรีน (29.47%) และ

รานอาหาร (5.85%)  โดยการสงออกน้ัน ในป 2557 ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเปนสินคาออรแกนิคสงออกที่

สําคัญที่สุดของประเทศ โดยมีมูลคาสูงถึง 1,201.00 ลานบาท/ป (66.1%) รองลงมาคือ ขาวเกษตรอินทรีย    

ซึ่งมีมูลคาสงออกราว 552.25 ลานบาท (30.4%) โดยตลาดเกษตรอินทรียในภูมิภาคยุโรปเปนตลาดสงออกที่

สําคัญที่สุดในทุกหมวดสินคา รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ สวนตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน 

เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ สวนตลาดเกษตรอินทรีย ในประเทศไทยมีจุดจําหนายปลีกสินคาเกษตร

อินทรีย ประมาณ 251 แหง โดยชองทางของโมเดิรนเทรด ซึ่งมีอยู 8 บริษัท 171 จุดจําหนาย เปนชองทางที่มี

จํานวนมากที่สุด มีสินคาเกษตรอินทรีย 150 – 1,500 รายการ มีมูลคาการขายรวม 306 ลานบาท/ป รองลงมา

คือชองทางรานกรีน ซึ่งมีจุดจําหนาย 33 แหง มีรายการสินคาเกษตรอินทรีย เฉลี่ย 229 รายการ มียอดขาย

รวม 151.62 ลานบาท/ป 
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  4) รูปแบบและชองทางการตลาดเกษตรอินทรีย 

4.1) การตลาดระบบสมาชิก รูปแบบการตลาดท่ีเกาแกที่สุดของขบวนการเกษตรอินทรีย 

ที่เชื่อมตอโดยตรง ระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค เชน ระบบ TEIKEI ในประเทศญี่ปุน หรือระบบ 

Community Support Agriculture (CSA) และระบบ BOX ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ระบบตลาดนี้มี

หลักการพื้นฐานวาผูบริโภคตกลงกับเกษตรกรผูผลิตในการซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียที่ผลิตไดตามฤดูกาล โดย

ผูบรโิภคจะชําระเงินลวงหนาใหกับเกษตรกร หลังจากเก็บเก่ียว ผลผลิตจะถูกจัดสงไป ณ จุดกระจายยอยตามที่

ตกลง แลวสมาชิกผูบริโภคท่ีอยูในละแวกใกลเคียงจะเปนผูมารับผลผลิตดวยตนเอง การตลาดระบบนี้ 

เกษตรกรจะมีหลักประกันทาง เศรษฐกิจ และมีโอกาสในการสื่อสารโดยตรงกับผูบริโภค สวนผูบริโภคเองก็

สามารถไปเยี่ยมเยือนฟารมเกษตรกร เพื่อดูการผลิต หรือชวยเกษตรกรทํางานในฟารมก็ได การตลาดระบบนี้ 

มีผลดีในแงของความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางเกษตรกรผูผลิตและ ผูบริโภค แตขอจํากัดก็คือ เกษตรกรตองมี

ฟารมท่ีอยูไมหางจากเมืองใหญมากนัก และจําเปนตองมีรถยนตสําหรับใชในการขนสงเอง นอกจากนี้การตลาด

ระบบสมาชิกใชไดกับฟารมที่ปลูกผักเกษตรอินทรียเปนหลัก (แตก็อาจมีผลผลิตอ่ืนๆ รวมดวย เชน ขาว ไมผล 

ไขไก) สวนเกษตรกรอินทรียที่ผลิตขาว ธัญพืช หรืออาหารแปรรูป จะไมสามารถใชการตลาดในระบบนี้ไดใน

ประเทศไทยมีกลุมผูผลิตไมก่ีกลุมที่จัดการตลาดในระบบนี้ เชน ชมรมผูผลิตเกษตรอินทรีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุมเยาวชนเกษตรอินทรียแมทา จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

4.2) ตลาดนัด สวนใหญจะอยูในทองถิ่นหรือหัวเมืองใหญในตางจังหวัด โดยสวนมากมัก

จัดในสถานที่ที่มีผูบริโภคอยูหนาแนน เชน โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเปนที่วาง ที่ผูบริโภค

สะดวกในการมาหาซื้อผลผลิต ตลาดนัดนี้มักจะเปดเฉพาะวันที่แนนอน แตไมเปดทุกวัน เชน ทุกวันศุกร หรือ

วันเสาร โดยมากจะเปดขายเพียงครึ่งวัน หรืออาจนานทั้งวันเลยก็ได โดยผูผลิตตองมีมาจากหลากหลายกลุม 

เพื่อจะไดมีผลผลิตท่ีหลากหลายมาจําหนายตลาดนัดเกษตรอินทรียใน ประเทศไทยที่นาสนใจ คือ กาดนัด

เกษตรอินทรีย ที่ตลาดเจเจ จังหวัดเชียงใหม ตลาดเขียว จังหวัดสุรินทร ตลาดเขียว จังหวัดยโสธร เปนตน 

 4.3) การตลาดชองทางเฉพาะ เปนการตลาดท่ีดําเนินการโดยผูประกอบการที่มีนโยบาย

ในดานเกษตรอินทรีย อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน สามารถดําเนินการไดหลาย

รูปแบบ เชน รานขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม หรือซูเปอรมารเก็ตเกษตรอินทรีย การตลาดใน

ลักษณะนี้สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากกวาการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตท่ีหลากหลายจากเกษตรกรที่

มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมท้ังอาจมีการแปรรูป ผลิตภัณฑแบบงายๆ มากกวาดวยตัวอยางของ

การตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ รานนาวิลิต รานเลมอนฟารม รานไทสบาย เปนตน 

 4.4) การตลาดทั่วไป ในหลายประเทศท่ีตลาดเกษตรอินทรียไดพัฒนาไประดับหนึ่ง พบวา

ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียจะขยายไปสูระบบตลาดท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในโมเดิรนเทรด

ที่เปนซูเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคาขนาดใหญ ที่เปนเชนนี้เพราะ เม่ือความตองการผลิตภัณฑเริ่มขยายตัว

ชัดเจน ผูประกอบการคาปลีกในตลาดท่ัวไปยอมเห็นโอกาสในทางการคา และปรับตัวเพื่อดึงสวนแบงการตลาด 

และสรางภาพพจนใหกับหนวยงานของตน การเขามาของตลาดประเภทนี้จะทําใหเกิดการแขงขันกันในตลาด
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มากขึ้น โดยเฉพาะการริเริ่มหาผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งจากภายในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงการแขงขันทาง

ราคาดวยในประเทศไทย Tops Supermarket Emporium Villa Market และ Siam Paragon เปนตน 

 รูปแบบและชองทางการจัดจําหนายเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย จากการสํารวจ พบวา 

สวนใหญเปนรูปแบบเปนการตลาดทั่วไป โดยมีชองทางการจัดจําหนายเปนตลาดแบบชุมชนกระจายตัวตาม

อําเภอตางๆ การรวมกลุมสวนใหญเปนการรวมกลุมที่ผลิตขาวอินทรียแปรรูปเปนขาวสาร เพื่อจําหนายใน

ทองถ่ิน เชน กลุมผลิตขาวอําเภอโพธิ์ตาก กลุมผลิตขาวอําเภอสระใคร เปนตน โดยเฉพาะกลุมผลิตขาวอินทรีย

อําเภอเฝาไร มีชองทางการตลาดที่แตกตางจากกลุมอื่น คอืจะมีการออกบูธกับหนวยงานตางๆ เชน สปก. ธกส. 

ซึ่งชองทางดังกลาวเปนชองเหมาะสม และใหราคาขาวอินทรียสูงกวาขาวสินคาเคมี แตปริมาณการซื้อนอย จึง

ควรเพิ่มชองการจัดจําหนายสําหรับรองรับผลิตขาวอินทรียในอนาคต สวนขาวอินทรียที่จําหนายใหกับโรงสี

เอกชนจะรับซื้อในราคาเทากับขาวเคมี โดยพิจารณาจากความชื้นเปนหลัก ไมไดพิจารณากระบวนการผลิตวา

เปนเกษตรอินทรียหรือเกษตรเคมี ทําใหเกษตรกรบางรายหมดกําลังใจในการทําขาวอินทรียตอไป แสดง

รายละเอียดชองทางการจัดจําหนายเกษตรอินทรยีจังหวัดหนองคายดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4 ชองทางการจัดจําหนายเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายป 2559 
อําเภอ ชองทางการจัดจําหนาย สถานที่ต้ัง 

1. เมือง 

-  รานคาสวัสดิการโรงพยาบาลหนองคาย  

-  โรงสีชุมชนในหมูบาน - ณ ไรนา 

-  ที่บาน (เฉพาะเม็ดพันธุขาว) 

อ.เมือง จ.หนองคาย 

2. ทาบอ -  โรงสี/รานคาในหมูบาน  อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

-  หางหุนสวนจํากัดโรงสีขาวบุญสนอง  297 ม.2 ถ.จรดลสวรรค ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

-  หางหุนสวนจํากัดโรงสีขาวบุญสนอง สาขา 1  97 ม.6 ถ.ทาบอ-บานผือ ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

-  โรงสีขาวศรีรุงเรืองพาณิชย  251 ม.2 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

-  ตลาดทาบอ  1164 ม.4 ต.ในเมือง อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

6. สระใคร -  โรงสีขาวชาวนา  247 ม.6 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 

-  ตลาดทาบอ  1164 ม.4 ต.ในเมือง อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

-  วิสาหกิจศูนยขาวชุมชนตําบลบานฝาง 175 หมู 8 ต.บานฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 

-  ลานรับซื้อ/โรงสีขาวชุมชน/กลุมผลิตขาวอินทรีย  

-  ณ ไรนา  

-  จําหนายที่บาน (เฉพาะเม็ดพนัธุขาว) 

  อ.สระใคร จ.หนองคาย 

 

 

7. เฝาไร - ลานรับซื้อ/โรงสีชุมชน/กลุมผลิตขาวอินทรีย/ตลาดชุมชน  

- จุดรับซื้อของโรงสีเอกชน 

  อ.เฝาไร จ.หนองคาย 

- ออกบูธกับหนวยงานตางๆ เชน สปก. ธกส.   ทั่วประเทศ 

8. รัตนวาป - จําหนายที่บาน    อ.รัตนวาป  จ.หนองคาย 

9. โพธิ์ตาก - โรงสีศรีไทยใหม  79 ถนนพลับผอื ต.บานผือ อ.บานผือ จ.อุดรธานี  

ที่มา : จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 3 (2559) 

หมายเหตุ อําเภอโพนพิสัย อําเภอศรเีชียงใหม และอําเภอสังคม ไมมีขอมูล 
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 3.1.2 นโยบายภาครัฐ 
  

     แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 คือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน      

ภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาในดาน การสงเสริม การวิจัยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมดานการเกษตร ซึ่งการทําเกษตรอินทรียเปนนวัตกรรมหนึ่งท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตใหกับ

เกษตรกร รวมถึงสินคามีคุณภาพและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559-2564 เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีและปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย เพิ่มมูลคาของ

ผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย เพิ่มการคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียใน

ประเทศ เพ่ือใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทย เปนที่ยอมรับของ 

ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียใน

ระดับสากล และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล อีกทั้งยัง

สอดคลองกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single  Command) ในมาตรการที่ 4 คือ

เกษตรอินทรีย  
 

3.2 สถานการณสังคมครัวเรือนเกษตรกรอินทรีย 
 

 จากฐานขอมูลกรีนเนท พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกรและพื้นที่เกษตรอินทรยีท่ีไดรับการ

รบัรองมาตรฐานแลวเปนสัดสวนมากที่สุด ในขณะทีภ่าคใตมีสดัสวนของเกษตรกรและพื้นที่นอยที่สุด สังเกตวา

ในภาคเหนือมีสัดสวนเกษตรกรมากถึง 29% แตมีพื้นที่เกษตรอินทรียเพียง 15% ภาคกลางมีสัดสวนของ

เกษตรกรรม (6%) แตกลับมีพื้นที่เกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองคอนขางมาก (24%) ซึ่งสอดคลองกับขอมูล

คาเฉลี่ยการถือครองที่ดินของเกษตรกรเกษตรอินทรีย ที่คอนขางต่ํากวาการถือครองเฉลี่ยของเกษตรทั่วไป  

โดยภาพรวมพื้นท่ีเฉลี่ยการถือครองทีดิ่นของเกษตรกรเกษตรอินทรยีใกลเคยีงกับการถือครองของเกษตรทั่วไป 

 จังหวัดหนองคาย ป 2557 - 2559 มีเกษตรกรผูปลูกขาวที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

(GAP) ประเมินโดยกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผูผานการรับรองจํานวน 29 ราย 81 ราย และ 

68 ราย ตามลําดับ (แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 14) ดานเกษตรกรผูปลูกผักและผลไมที่ผานการรับรอง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จํานวน 769 ราย เมื่อพิจารณาจํานวนเกษตรกรขอรับรองระบบมาตรฐาน

การผลิตขาวอินทรียจังหวัดหนองคาย  ป 2559  พบวา  มีจํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีขอการรับรองเกษตร

อินทรียทั้งสิ้น 281 ราย จําแนกเปนไดรับการรับรองแลว 116 ราย และอยูระหวางการขอรับรอง 165 ราย 

แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.5 และ 3.6 
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ตารางที ่3.5  จํานวนเกษตรกรผูปลูกขาวที่ผานมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) จังหวัดหนองคาย  

     ป  2557-2559 

หนวย : ราย 

อําเภอ ป 2557 ป 2558 ป 2559 

1. เมอืง 0 0 0 

2. ทาบอ 0 0 39 

3. โพนพิสัย 0 0 0 

4.ศรเีชียงใหม 0 0 0 

5. สังคม 0 0 0 

6. สระใคร 0 29 0 

7. เฝาไร 0 0 0 

8. รัตนวาป 0 0 0 

9. โพธ์ิตาก 29 52 29 

รวม 29 81 68 

ที่มา : กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559) 

 

ตารางที ่3.6 จํานวนเกษตรกรขอรับรองระบบมาตรฐานการการผลิตขาวอินทรียจังหวัดหนองคาย ป 2559 

                                                               หนวย : ราย 

อําเภอ ไดรับการรับรอง อยูระหวางการขอรับรอง รวม  

1. เมอืง   6  21  27 

2. ทาบอ  10   0  10 

3. โพนพิสยั   0   0   0 

4.ศรเีชียงใหม   0  23  23 

5. สังคม   0   0   0 

6. สระใคร  63  54 117 

7. เฝาไร  16  26  42 

8. รัตนวาป  21  21  42 

9. โพธ์ิตาก   0  20  20 

รวม 116 165 281 

ที่มา : ศูนยวิจัยขาวหนองคาย (2559) 
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3.3 ปจจัยเสี่ยงและภูมิคุมกันตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย                
 

 ภาคเกษตรของประเทศมีบทบาทสําคัญตอวิถีความเปนอยูของคนไทย และยังเปนเสาหลักของประเทศ

ในการสรางอาหารเลี้ยงพลเมือง ตลอดจนทําใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของโลก 

เนื่องจากมีความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ สามารถผลิตสินคา

เกษตรหลากหลายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออกตางประเทศขณะเดียวกันผลผลิตทาง

การเกษตรยังเปนฐานวัตถุดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาคบริการ อาทิ สินคาเกษตรแปรรูป 

สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ ผลผลิตท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงเกษตร

ที่เปนท่ีตองการของผูบริโภคท้ังในและนอกประเทศ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 

3.3.1 ปจจัยเส่ียง 
 

1) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินคาเกษตรอินทรียยังคงมีจํากัด ทั้งในกลุมผูผลิต ชนิด

สินคาและปริมาณการผลิต รวมถึงระดับมาตรฐานที่แตกตางกัน ทําใหไมสามารถรองรับความตองการของ

ผูบริโภค และผูประกอบการได การขยายตลาดทําไดคอนขางยาก เนื่องจากผูประกอบการขนาดใหญมีความ

ตองการสินคาเกษตรอินทรียจํานวนมาก ท่ีมีความแนนอนทั้งชนิด ปริมาณ และมาตรฐาน  

2) ปญหาขาดการพัฒนาองคความรู (Knowledge) ของเกษตรกรและผูบริโภคที่ผานมา

ภาครัฐยังขาดการรณรงคสงเสริมและใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเกษตรกรและผูบริโภคท่ัวไปใหตระหนัก

ถึงความสําคัญของการผลิตและการบริโภคอาหารอินทรียอยางเพียงพอ ดังนั้นแนวทางแกปญหาดังกลาว

ภาครัฐจึงควรเรงสงเสริมประชาสัมพันธหลักเกณฑการทําเกษตรอินทรียที่ถูกหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งเรง

สงเสริมใหผูบริโภคภายในประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริโภคผลิตภัณฑอินทรีย ซึ่งจะชวยผลักดัน

การผลิต และสงผลในการขยายการสงออกของไทยตอไป  

3) โครงสรางพื้นฐานการทําเกษตรกรรมแบบเดิมเปนอุปสรรคตอระบบเกษตรอินทรีย 

โครงสรางการใชที่ดิน (Land Use) แบบเดมิ ทําใหความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเคม ีของวัตถุดิบตนทางในการ

แปรรูปอาหารมมีาก และการควบคุมเปนไปไดยากลําบาก หากพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรยีใกลเคียงกับพื้นที่ที่

มีการใชสารเคมี ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปอนสูง สําหรับทางออกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เกษตร

อินทรีย ภาครัฐควรวางยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการผลิตเกษตรอินทรียโดยการแบงเขตพื้นที่เพาะปลูก (Zoning) 

ใหชัดเจนเพื่อใหงายตอการควบคุมและดูแลมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

อุณหภูมิที่สูงขึ้นทําใหเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผนดินไหว ดินถลม ภูเขาไฟระเบิด 

กระทบถึงการเปล่ียนแปลงฤดูการผลิต น้ําทวม ภัยแลง สงผลใหระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกเปลี่ยนแปลง 

กอใหเกิดการสูญเสียทั้งพื้นที่ และการผลิตของเกษตรอินทรยี 
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5) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรการเกษตร มาจาก ๒ สาเหตุหลัก คือ ความเสื่อมโทรม    

ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  

ในการผลิตทางการเกษตร การใชสารเคมี และการใชทรัพยากรการเกษตรอยางสิ้นเปลือง ไมมีประสิทธิภาพ 

ขาดการบํารุงรักษา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่ตองการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิต

ขั้นพื้นฐานเปนอุปสรรคตอการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย 
 

3.3.1 ภูมิคุมกัน 

 ภาคเกษตรของประเทศมีบทบาทสําคัญตอวิถีความเปนอยูของคนไทย และยังเปนเสาหลักของ

ประเทศในการสรางอาหารเลี้ยงพลเมือง ตลอดจนทําใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารสําคัญ

ของโลก เนื่องจากมีความเหมาะสมของที่ต้ังทางภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ สามารถ

ผลิตสินคาเกษตรหลากหลายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออกตางประเทศ ขณะเดียวกัน

ผลผลิตทางการเกษตรยังเปนฐานวัตถุดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาคบริการ อาทิ สินคาเกษตร

แปรรูป สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ ผลผลิตท่ีทําจากวัสดุธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว

เชิงเกษตรที่เปนที่ตองการของผูบริโภค ทั้งในและนอกประเทศ มีประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 

1) เกษตรอินทรียของไทยอยูในชวงเปลี่ยนผานจากระยะเริ่มตนไปสูการพัฒนา แตเดิมการ

เพาะปลูกเกษตรอินทรียของไทยยังคงมีการใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไมซับซอน แตขณะนี้การทําเกษตรอินทรียใน

ประเทศไทยกําลังเขาสูระยะแหงการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเกษตรอินทรียท่ีมีความเปนสากลมากขึ้น ทําให

เกษตรกรตองใชเวลาในการปรับตัวและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียมาก  

2) เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนพื้นฐานเสริมสราง

ภูมิคุมกันที่เหมาะสมตอสังคมโลกในยุคกระแสโลกาภิวัฒน โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางของ

การเพิ่มพูนความรูและขีดความสามารถของคนใหรูจักตนเอง มีศักยภาพการเรียนรู รูจักทุนทางเศรษฐกิจและ

สังคมของตนเอง ในระดับที่สามารถวิเคราะหขอมูลที่ตนมีอยูใหสามารถทําความเขาใจในการพัฒนาเกษตรอินทรีย  

3) การผนึกกําลังสรางองคกร/เครือขาย การสรางองคกร/เครือขายในการดําเนินการ

พัฒนาการเกษตรท่ีมีเปาหมายสอดคลองกันเขาดวยกัน  โดยจัดทําแนวทางใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน ใน

ป ๒๕๕๘ มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเปนโอกาสใหเกษตรอินทรียของ

ไทย สามารถสงออกไดมากขึ้น สามารถพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางเกษตรอินทรียของอาเซียนในการรวมตลาด 

(Single Market) และใหมีการเคลื่อนยายเสรดีานสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมือ  

4) การสงเสริมดานการเกษตร หนวยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร มีบทบาทในการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรอินทรีย และมีสวนรวมในการจัดการดานการตลาดกับภาคเอกชนและองคกรชุมชน เพื่อให

มีชองทางการตลาดในการจําหนายสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

จะตองมีการดําเนินงานทั้งระบบชลประทานขนาดใหญ ขนาดเล็ก การจัดการแหลงน้ํานอกเขตชลประทาน  
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5) การพัฒนาและการถายทอดองคความรู ผลักดันใหเกิดการปฏิรูประบบการสรางองค

ความรู การจัดการองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตรและการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีอยางถูกตอง

ทันสมัยและเหมาะสม ใหรูเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้น ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ มีกระบวนการคิด  

ที่เปนระบบ มีความรูทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการสรางและจัดการระบบ

ฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการวางแผนการผลิต การตลาด เกษตรอินทรีย 

6) ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนเกษตรอินทรียชัดเจน ไทยซึ่งเปนประเทศในเขตรอนที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพมาก และองคความรูเรื่องการทําเกษตรอินทรียไดรับการพัฒนาจากเครือขายองคกรทาง

การเกษตรอยางตอเนื่อง และภาครัฐ โดยหนวยงานที่เก่ียวของตางเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเกษตร

อินทรีย ทําใหมีการรวมกันวางยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย ทั้งการถายทอดความรู

ความชํานาญในการผลิต และการรวมมือกันเพื่อใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียใหทัดเทียม

กับมาตรฐานสากล ตลอดจนดําเนินการรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียเพื่อใหสามารถสงออก

สินคาอินทรียไดมากขึ้น 

7) กระแสรักษสุขภาพกระตุนใหความตองการสินคาอาหารอินทรียในตลาดโลกและใน

ประเทศไทยสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป จากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เนื่องจากกระแสสังคมหันมา

ใสใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น แมสินคาเกษตรอินทรียจะมีราคาจําหนายสูงกวาราคา

สินคาเกษตรโดยท่ัวไป และปริมาณการผลิตยังไมเพียงพอกับความตองการบริโภคที่ขยายตัวสูง ขณะเดียวกัน

ตลาดสินคาอาหารเกษตรอินทรียทั่วโลกยังมีสัดสวนนอยไมเกินรอยละ 2 ของตลาดผลิตภัณฑอาหารทั้งหมด

ของโลก จึงอาจกลาวไดวาตลาดการคาเกษตรอินทรียยังเปดกวางไดอีกมาก 
9) กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม เนื่องจากเกษตรอินทรียเปนระบบการจัดการการเกษตรที่ตั้งอยู

บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไมใชปจจัยการผลิตที่ไมใชวัสดุธรรมชาติ 

เชน ปุยเคมี ยาปราบศตัรพูืช แตใชสารอินทรียที่ไดโดยตรงหรือสกัดจากธรรมชาติมาปรบัปรุงใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อทดแทนการใชสารเคมี ซึ่งจะไมกอใหเกิดมลพิษหรือผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา และ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ การทําเกษตรอินทรีย (Organic Farm) จึงชวยรักษาสมดุลตามธรรมชาติ ไมทําใหเกิดสารพิษ

ตกคางในสินคาเกษตร ซึ่งนับเปนผลดีตอการสงออกของไทย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกระแสการบริโภคของ

ตลาดภายในประเทศที่เนนการบริโภคสินคาปลอดสารพิษ และชวยรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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3.4 วิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย (SWOT Analysis)  
 

      3.4.1 SWOT จังหวัดหนองคายดานเกษตรอินทรีย 
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายโดยใชเครื่องมือ SWOT 

Analysis แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.7  
 

ตารางที่ 3.7 SWOT Analysis ดานการเกษตรอินทรีย 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. จํานวนเกษตรกรปลูกขาวอินทรียท่ีไดรับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย 115 ราย พ้ืนท่ี 431 ไร และอยู

ระหวางการตรวจรับรอง 185 ราย พ้ืนท่ี 632 ไร ซึ่งมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

2. เกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรียมากขึ้น เนื่องจากคํา

นึกถึงสุขภาพและตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี ยา

ปราบศัตรูพืชและแมลง 

3. มีการรวมกลุมเกษตรอินทรียและปุยชีวภาพในจังหวัด 

เชน กลุมวิสาหกิจแปรรูปขางบานโพธ์ิตาก อ.โพธ์ิตาก 

ศูนยการเรียนรู : ขาว ต.อุดมพร อ.สระใคร พืชผักและ

ขาว ต.ทาบอ อ.ทาบอ เปนตน 

4. มีวิสาหกิจชุมชนผลิตวัตถุดิบปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 

ในจังหวัด 3 แหง ไดแก อ.ทาบอ 2 แหง อ.โพธ์ิตาก 1 

แหง และมีศูนยเมล็ดพันธุขาว อ.โพธ์ิตาก 1 แหง 

5. เปนจังหวัดนํารองโครงการเมืองเกษตรสีเขียว คือ 

ผลิตภัณฑขาวอินทรียใน อ.เมือง อ.สระใคร และ อ.ทาบอ 

ผลิตผลิตภัณฑพืชผัก GAP ใน อ.ศรีเชียงใหม ซึ่งเปนการ

ผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสามารถพัฒนาสู

เกษตรอินทรียไดงาย 

1. พ้ืนที่ชลประทานนอยและการพัฒนาแหลงนํ้าไม

ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร 

 2. เกษตรกรไม ได นํ าองค ความรู แ ละทักษะด าน

การเกษตรท่ีไดรับการถายทอดจากบุคคลและหนวยงาน

ตางๆ มาปฏิบัติใชในฟารมและขาดการบริหารจัดการ

ฟารมท่ีดี 

3. เกษตรกรมีความรูเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรียนอย

และมีเพียงบางรายที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตร

อินทรียไดครบทุกขอ เน่ืองจากพ้ืนท่ีขางเคียงยังใชสารเคมี

ทําใหเกิดการปนเปอนมายังแปลงเกษตรอินทรีย ฯลฯ 

4. ตนทุนการผลิตตอหนวยสูง เนื่อง ผลผลิตต่ําในระยะ

ปรับเปลี่ยน 2-3 ป และการทําเกษตรอินทรียตองดูแล

รักษามากกวาเกษตรแบบเคมี  

5. ผลผลิตต่ําและปริมาณผลิตไมตอเนื่อง  

6. ตราสินคายังไมเปนท่ีรูจัก และบรรจุภัณฑไมมีความ

เปนอัตลักษณ 

7. เกษตรกรขาดกําลังใจที่จะทําเกษตรอินทรีย เนื่องจาก

ราคาสินค าอินทรีย ไ มแตกตางกับสินคา เคมีทั่ วไป 

ประกอบกับแหลงรับซื้อในปจจุบันไมใหความสําคัญกับ 

8. เกษตรกรสวนใหญสูงอายุ และไมมีลูกหลานตองการ

สืบทอดอาชีพการเกษตร 

9. ตลาดที่รับซื้อสินคาเกษตรอินทรียมีนอย 

10. ขาดการจัดทําการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและการ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเกษตรอินทรียที่ด ี 
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ตารางที่ 3.7 SWOT Analysis ดานการเกษตรอินทรีย (ตอ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร

อินทรีย 8 ป (2559-2564) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า (ป 2558 – 2569) พรอมกับทบทวน

ยุทธศาสตรขาวใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ 20 ป 

ซึ่งเปนการสรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร ไดแก การ

เชือ่มโยงเครือขายผูผลิตและผูประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย 

การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ เปนตน 

2. ผูบริโภคมีความรูและตระหนักถึงโรคที่ เกิดจากการ

บริโภคอาหารที่ไมปลอดภัยจากยาฆาแมลง และสารเคมี

จาก เชน โรคมะเร็ง โรงสําไส เปนตน ผูบริโภคจึงนิยมเลือก

ซื้ออาหารปลอดภัย (Food Safety) มากขึ้น โดยเฉพาะ

สินคาที่ไดรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย  

3. ผูมาเยี่ยมเยือน (นักทองเท่ียว/นักทัศนาจร) ท้ังชาวไทย

และชาวตางชาติท่ีเขามาในจังหวัดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

โดยป 2558 มีจํานวนถึง 2.5 ลาน ถือเปนตลาดใหมของ

สินคาเกษตรอินทรีย 

4. ภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 

1. การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ เชน เ กิดปรากฏการ

ธรรมชาติเอลนีโญ และลานีญา สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

รุนแรง (Extreme Events) ทําใหประสบปญหาภัยแลง น้ํา

ทวม ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกิดผลกระทบตอผลผลิตทาง

การเกษตร 

2. โรคระบาดในคนในสัตว ในพืช สายพันธุ ใหม  เชน 

ไขเลือดออก ไขซิกกา และโรคติดตอจากแรงงานตางดาวใน

กลุมประเทศเออีซี มีผลกระทบตอการผลิตทั้งภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการ 

3. ตนทุนการผลิตทางการเกษตรมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่

ราคาสินคาเกษตรมีความผันผวนมาก  

4. เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทําใหกําลังซื้อสินคาเกษตรจาก 

ตางประเทศลดลง 

5. ผูบริโภคใหความไววางใจในการซื้อสินคาเกษตรอินทรีย

จากแบรนดังๆ เทาน้ัน 

6. รัฐบาลไมมีตลาดกลางสําหรับรับซื้อสินคาเกษตรอินทรีย 

7. เทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรชวยในการเพ่ิมผลผลิตสินคา

เกษตรอินทรีย มีราคาสูงเน่ืองจากสวนใหญตองนําเขาจาก

ตางประเทศ 

8. การบรหิารจัดการน้ําระหวางประเทศ (แมนํ้าโขง) ไมเปน

ตามบันทึกขอตกลงของการใชประโยชน ทําใหระดับนํ้าไม

เปนไปตามธรรมชาติและสงผลกระทบตอระบบนิเวศและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับน้ํา, พันธุปลา)  

9. ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองขยายตัวทําใหรุกเขาใน

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกิดการแยงใชทรัพยากรธรรมชาติ และ

เกิดมลภาวะ  
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 3.4.2 การวิเคราะหศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย  
          จังหวัดหนองคาย มีศักยภาพการพัฒนาดานการผลิตเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะขาว เน่ืองจาก

กลุมผลิตขาวอินทรียอยูจํานวนมาก  และยังมีศักยภาพการพัฒนาดานการผลิตพืชผกั รวมถึงยังมีกลุมเกษตรกร

ที่มีความชํานาญในการผลิตสินคาเกษตรตางๆรวมกลุมกันอยางหลากหลาย นอกจากนั้น  ยังมีศักยภาพ     

การพัฒนาดานการคาและการลงทุนรวมกับประเทศเพื่อนบาน  เนื่องจากมีดานหนองคายเปนจุดท่ีสามารถนํา

สินคาภายใตโครงการ Contract  Farming ที่รวมมือกับ สปป.ลาว  ผานไดโดยไมเสียภาษี และดานหนองคาย

ยังเปนดานท่ีมีมูลคาการคามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ันจึงใหความสําคัญและมุงเนนในการ

พัฒนาดานการเกษตร ดังนี้  

 1) เนนการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยการปรับโครงสรางการผลิตดาน

การเกษตรสูสินคาที่ใหผลตอบแทนสูง โดยการพัฒนามาตรฐาน GAP สูมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล 

 2) สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด โดยการรวมกลุมผูผลิต/แปรรูปสินคาในจังหวัด รวมถึงเปน

ศูนยกระจายสินคาหรือตลาดกลางสินคาเกษตรอินทรียที่สําคัญระหวางประเทศไทยกับสปป.ลาว ปรับตําแหนง

ทางการตลาดใหเปนสินคาเกรดพรีเมียม อีกทั้งปรับปรุงสวนผสมทางการตลาด (4P) ไดแก พัฒนาผลิตภัณฑ

และรูปลักษณผลิตภัณฑ การสรางแบรนด ขยายชองทางการจัดจําหนาย ปรับราคาตามตนทุนท่ีแทจริง และ

การจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดตางๆ เปนตน  

 3) สงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมกลุมผลิตสินคาอินทรียและ

กลุมแปรรูปสินคาในจังหวัด เชน ขาว พืชผัก รวมถึงเปนศูนยรวบรวมกระจายสินคาหรือตลาดกลางสินคา

เกษตรอินทรีย และใหองคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีสวนในการเจรจาการคา  การลงทุน  กับ

ประเทศเพื่อนบาน และเชื่อมโยงเกษตรกรกับหนวยงานกระทรวงพาณิชย 

 4) สงเสริมและใหความรูเกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีภูมิคุมกันพรอมรับความเสี่ยง

ดานการผลิต การตลาด และมีการกระจายรายไดที่ทั่วถึง ใหมีความสามารถในการผลิตและการตลาด กาวสู

ผูจัดการฟารมท่ีเปนมืออาชีพ (Smart Farmer) และประสานมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในทองถ่ินผลิต

นักศึกษาทางดานเกษตร เรงสรางเกษตรกรรุนใหม เชื่อมโยงกับหนวยงานถายทอดเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมใหกับเกษตรกร ไดแก สวทช.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน  
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  3.4.3 ทิศทางการขับเคลื่อน (Road Map) 

       จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และศักยภาพโอกาสทางดานการเกษตร

ของจังหวัดหนองคาย ทําใหมีกรอบทิศทางการขับเคลื่อน (Road Map) ในการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดใน

อนาคต (ป 2559-2564) แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3.1 และ 3.2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงทิศทางการขับเคลื่อน (Road Map) พัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายในอนาคต 

 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) จังหวัดหนองคาย 

 

การผลิตสินคา  

Niche produce 

การตลาด 

Market 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได

มาตรฐานเกษตรอินทรีย 

แปรรูป 

เพ่ิมชองทางตลาด 

เชื่อมโยงเครือขาย 

เพิ่มประสิทธิภาพ                        

เพิ่มมูลคา/ชองทาง                        

สนับสนุน 

จังหวัดหนองคาย 
สงเสริมเกษตรย่ังยืน 

สงเสริมการทองเท่ียว 

สงเสริมการคาชายแดนการลงทุนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

ประเทศไทย 
ประเทศไทยเปนแหลงผลิต การบรโิภค การคาสินคา และการบริการเกษตรอินทรีย 

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

กลุม องคกร เครือขาย 

เกษตรกร 

Smart Farmer/ 

Entrepreneur 
พฒันาศักยภาพ                           



 

 

 

 

 

4.1 วิสัยทัศน 

“แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีเปนท่ียอมรับระดับประเทศ” 

4.2 พันธกิจ 

4.2.1 สนับสนุนการผลิตและการแปรรูปเกษตรอินทรยี เชื่อมโยงการตลาดตลอดหวงโซอุปทาน 

4.2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนปจจัยการผลติที่เหมาะสมกับเกษตรอินทรีย 

4.2.3 ประชาสัมพันธเพื่อกระตุนการบริโภคสินคาเกษตรอินทรยี 

4.3 วัตถุประสงค 

4.3.1 เพิ่มพื้นที่และปริมานการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

4.3.2 เพิ่มจํานวนเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

4.3.3 ถายทอดองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

4.3.4 เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและชองทางการตลาด 

4.4 เปาหมาย 

 4.4.1 พื้นท่ีและปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 

 4.4.2 จํานวนเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 

 4.4.3 จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย

เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป 

4.4.4 มลูคาสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รอยละ 20 ตอป และชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 ชองทาง 

4.5 ตัวชี้วัด 

 4.5.1 พื้นท่ีและปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรยี 

 4.5.2 จํานวนเกษตรกร กลุมเกษตรกรท่ีไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรยี 

 4.5.3 จํานวนเกษตรกรไดรบัการถายทอดองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอินทรยี 

4.5.4 มลูคาสินคาเกษตรอินทรียและชองทางการตลาด 

 

 

 

สวนที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย 



33 
 
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร  

กําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซอุปทานดวยงานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เจาหนาที่รัฐ ดวยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมให

ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเกษตร

อินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซอุปทาน ดวยงานวิจัย 

                   เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค  

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ดิน นํ้า ใหเพียงพอและเหมาะสมในการผลิต 

2. ขยายพื้นท่ีและเพิ่มผลผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่มีคณุภาพ 

3. นํางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

เปาหมาย      

1. จํานวนแหลงน้ําและพื้นดินที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมตอการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย

เพิ่มขึ้น 

2. พื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน รอยละ 20 

3. ผลผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รอยละ 20 

4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ถูกนํามาใชเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด        

1. จํานวนแหลงนํ้าและพื้นดินที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับการเกษตรอินทรีย  

2. รอยละของพื้นที่เกษตรอินทรีย 

3. รอยละของผลผลิตสินคาเกษตรอินทรยี 

4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ถูกนํามาใช 
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แนวทางการพฒันา 

    1. สนับสนุนใหเกษตรกร รวมกลุมกันทําเกษตรอินทรีย กาวสูผูจัดการฟารมที่เปนมืออาชีพ

(Smart Farm)  

2. จัดทําพื้นที่เขตความเหมาะสมการผลิตเกษตรอินทรีย (Organic zoning) 

3. จัดความสมดุลทางนิเวศวิทยาตามหลักเกษตรอินทรียและการทําเกษตรทฤษฎีใหม 

4. สนับสนุนเคร่ืองมือเครื่องจักร และปจจัยการผลิต เชน เครื่องหยอด รถไถ เพื่อลดตนทุน 

การผลิต 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลเกษตรอินทรยี 

6. สนับสนุนการทําเกษตรระบบอินทรียไอซีเอ็ม 1 (ICM : Organic Integrated Cropping 

Management) รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. นํางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร เชน Agri-map  Application กระดานเศรษฐี

คํานวณตนทุนผลตอบแทน  เปยกสลับแหงแกลงขาว ฯลฯ มาใช 
 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจาหนาที่รัฐดวยงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                   ใหไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

วัตถุประสงค 

1. สรางความรับรู ความเขาใจองคความรูเกษตรอินทรยี  

2. ไดใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

3. ไดรับการถายทอดงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอินทรยี 

เปาหมาย 

1. เกษตรกรและเจาหนาที่รัฐ ที่ผานการอบรมและนํามาปฏิบัติ เพิ่มขึ้นรอยละ 5  

2. จํานวนผูตรวจแปลงรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 10 ราย 

3. ฟารมหรือกลุมเกษตรกรผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รอยละ 5 

4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอินทรีย เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนเกษตรกรและเจาหนาที่รัฐ มีความรู ความเขาใจเรื่องเกษตรอินทรยี  

2. จํานวนผูตรวจแปลงรับรองมาตรฐาน  

3. รอยละฟารมหรือกลุมเกษตรกรผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี   

                                                             
1
 ระบบอินทรียไอซีเอ็ม หมายถึง ระบบการผลิตพืชปลอดสารเคมี หรือพืชอินทรียแบบครบวงจร ท่ีใหความสําคัญกับการวางแผนจัดการปลูกพืชที่ผสมผสานกับวิธีทางการผลิต

ตั้งแตการเตรียมพ้ืนที่ การปลูก การดแูล การจัดการผลผลิต โดยตั้งอยูบนฐานของการนําองคความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร ชีวภาพ และกายภาพในแตละดานการผลิต

พืชมาปรับใชรวมกันอยางเหมาะสมผานกระบวนการวิเคราะหปญหา ผลของปญหา และแนวทางแกไขที่ถูกจุด ตามสโลแกนที่วา ปุยเคมีไมใส สารเคมีไมใช ผลผลิตดี คุณภาพสูง 

มีตลาดรองรับทั้งภายในและสงออก 
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4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอินทรียท่ีมีการถายทอดใหเกษตรกร 

แนวทางการพฒันา 

1. เสริมสรางและพัฒนาองคความรู งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตเกษตร

อินทรีย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ) 

2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของใหสามารถถายทอดองคความรู

งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอินทรีย และนําความรูไปปฏิบัติ กาวเขาสู Smart Farmer และ Smart 

Officer 

3. สรางผูตรวจแปลงรบัรองมาตรฐาน 

4. พัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร ใหเปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตรอินทรียรุนใหม หรือ 

New Organic Entrepreneur : NOE  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม) 

5. พัฒนาความรูดานการบริหารองคกรและระบบธุรกิจเกษตรใหกับกลุมและสถาบันเกษตรกร 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ 

                   เกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค  

1. เพิ่มรายไดใหเกษตรกรเกษตร  

2. แปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย 

3. เพิ่มชองทางการตลาดและเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจเกษตรอินทรีย 

เปาหมาย 

1. มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอินทรียเพิ่มขึ้น รอย 20 

2. จํานวนผลิตภัณฑอินทรียเพิ่มมากขึ้น 

3. จํานวนชองทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 ชองทาง 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุมทางธุรกิจเกษตรอินทรียรายสินคาไมนอยกวา 3 รายสินคา (Cluster) 

ในป 2564 

5. จํานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตรอินทรีย (Organic Entrepreneur) เพิ่มขึ้น 5 ราย 

ตัวชี้วัด  

1. มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอินทรีย 

2. จํานวนผลิตภัณฑอินทรีย 

3. ชองทางการตลาด 

4. คลัสเตอรรายสินคาเกษตรอินทรีย 

5. ผูประกอบการธุรกิจการเกษตรอินทรีย (Organic Entrepreneur)  
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แนวทางการพฒันา 

1. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียเปนผลิตภัณฑอินทรีย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม) 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรอินทรียและสรางตราสินคาเกษตรอินทรียหนองคาย ยกระดับ

ใหเปนสินคาเกรดพรีเมียม และสรางการซื้อซ้ําดวยประสบการณเชิงบวกกับผูบริโภค เพื่อใหเกิดความจงรักภักดี

ตอตราสินคา (Brand Royalty) และเกิดการซื้อสินคาซ้ํา 

3. สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายใหมๆ อาทิ ตลาดกลางสินคาสีเขียวในโรงพยาบาล ตลาด

แบบสมาชิก ตลาดออนไลน เชน เวป www.thaitrade.com เปนตน กลุมสังคมออนไลน เชน กลุมเฟสบุค

เกษตรอินทรีย กลุมไลนเกษตรอินทรีย เครือขายตลาดสีเขียว (http://www.thaigreenmarket.com/) งาน

กรีนแฟร การสรางเครือขายรานกรีน กรีนไกดบุค การเย่ียมชมฟารม และระบบตลาดแบบสมาชิก  

4. ประชาสัมพันธเชิงรุกทั้งในประเทศ และตางประเทศ ใหผูบริโภคเขาใจระบบมาตรฐานการ

รับรองเกษตรอินทรีย และรับรูถึงความแตกตางระหวางสินคาเกษตรอินทรียกับสินคาเกษตรทั่วไป เพื่อกระตุน

ความตองการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่อง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ กระทรวง

พาณิชย) 

 

 



แนวทาง หลักการ วตัถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน 

1.เพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตสินคา

เกษตรอินทรยีตลอดหวงโซอุปทานดวย

งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

 

1. สนับสนุนใหเกษตรกร รวมกลุมกัน

ทําเกษตรอินทรีย 

2. จัดทําพื้นที่เขตความเหมาะสมการ

ผลิตเกษตรอินทรีย 

3. จัดความสมดลุทางนิเวศวิทยา 

4. สนับสนุนเคร่ืองมอืเครื่องจักร และ

ปจจัยการผลติ 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บและ

เชื่อมโยงขอมูลเกษตรอินทรีย 

6. สนับสนุนการทําเกษตรระบบอินทรีย

ไอซีเอ็ม 

7. นํางานวจิัย เทคโนโลย ี นวตักรรม

การเกษตรมาใช 

 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ดิน 

น้ํา ใหเพียงพอและเหมาะสมในการ

ผลิต 

2. ขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมผลผลิตสินคา

เกษตรอินทรียท่ีมีคุณภาพ 

3. นํางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนแหลงน้ําและพื้นดินท่ีไดรับ

กา รพั ฒนา ใ ห เ หม าะ สม ต อ ก า ร

เพาะปลูกเกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น 

2. พื้นท่ีเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น รอยละ 

20 

3. ผลผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 

รอยละ 20 

4 .  จํ าน วนงาน วิจั ย  เทค โ น โ ลยี 

นวัตกรรมที่ถูกนํามาใชเพิ่มขึ้น 

 

1. สนับสนุนใหเกษตรกร รวมกลุมกันทํา

เกษตรอินทรีย กาวสูผูจัดการฟารมท่ีเปน

มืออาชีพ(Smart Farm)  

2. จัดทําพื้นท่ีเขตความเหมาะสมการผลิต

เกษตรอินทรีย (Organic zoning) 

3. จัดความสมดุลทางนิเวศวิทยาตามหลัก

เกษตรอินทรียและการทําเกษตรทฤษฎี

ใหม 

4. สนับสนุนเครื่องมือเคร่ืองจักร และ

ปจจัยการผลิต เชน เครื่องหยอด รถไถ 

เพ่ือลดตนทุน 

การผลิต 

5. พัฒนาระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยง

ขอมูลเกษตรอินทรีย 

6. สนับสนุนการทําเกษตรระบบอินทรียไอซี

เอ็ม (ICM : Organic Integrated 

Cropping Management) รวมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7. นํางานวิจัย เทคโนโลยี  นวัตกรรม

การเกษตร เชน Agri-map  Application

กระดานเศรษฐีคาํนวณตนทุนผลตอบแทน  

เปยกสลับแหงแกลงขาว ฯลฯ มาใช 

 

ตารางที่ 3.8 แนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย 
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แนวทาง หลักการ วตัถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน 

2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ

เจาหนาที่รัฐดวยงานวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรมให ได รับมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย  

1. เสรมิสรางและพัฒนาองคความรู 

2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีภ่าครัฐ

และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สรางผูตรวจแปลงรับรองมาตรฐาน 

4. สรางผูประกอบการธุรกิจ

การเกษตรอินทรียรุนใหม 

5. พัฒนาความรูดานการบริหาร

องคกรและระบบธุรกิจเกษตร 

1. สรางความรับรู ความเขาใจองค

ความรูเกษตรอินทรยี  

2 .  ได ใบรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย 

3 .  ไ ด รั บ กา ร ถ า ย ทอด ง านวิ จั ย 

เทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

1. เกษตรกรและเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีผาน

การอบรมและนํามาปฏิบัติ เพิ่มขึ้น

รอยละ 5  

2 .  จํ าน ว นผู ต ร ว จแ ปล งรั บ รอ ง

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 10 ราย 

3. ฟารมหรือกลุมเกษตรกรผานการ

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 

4. จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี 

นวัตกรรม เกษตรอินทรีย เพ่ิมขึ้น 

1 .  เส ริมสรางและพัฒนาองคความ รู 

ง า น วิ จั ย  เ ท ค โ น โ ล ยี  น วั ต ก ร ร ม 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ) 

2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ภาครัฐและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหสามารถถายทอด

องคความรูงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม

เกษตรอินทรีย และนําความรูไปปฏิบัติ 

กาวเขาสู Smart Farmer และ Smart 

Officer 

3. สรางผูตรวจแปลงรับรองมาตรฐาน 

4. พัฒนาเกษตรกร องคกรเกษตรกร ให

เป นผู ประกอบการธุ ร กิจการเกษตร

อินทรียรุนใหม หรือ New Organic 

Entrepreneur : NOE  (กระทรวงเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ  ร ว ม กั บ ก ร ะ ท ร ว ง

อุตสาหกรรม) 

5. พัฒนาความรูดานการบริหารองคกร

และระบบธุรกิจเกษตรให กับกลุมและ

สถาบันเกษตรกร 

 

ตารางที่ 3.8 แนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย (ตอ) 
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แนวทาง หลักการ วตัถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน 

3. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและ

ชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขาย

ธุรกิจเกษตรอินทรีย 

 

1.สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร

อินทรียเปนผลิตภัณฑอินทรีย 

2.พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตร

อินทรียและสรางตราสินคาเกษตร

อินทรียหนองคาย 

3.สนับสนุนชองทางการจัดจําหนาย

ใหมๆ  

4.ประชาสัมพันธเชิงรุกท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ 

1. เพ่ิมรายไดใหเกษตรกรเกษตร  

2. แปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย 

3. เพ่ิมชองทางการตลาดและเชื่อมโยง

พันธมิตรธุรกิจเกษตรอินทรีย 

 

1. มูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 

อินทรียเพ่ิมขึ้น รอย 20 

2. จํานวนผลิตภัณฑอินทรียเพ่ิมมากขึ้น 

3. จํานวนชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น   

อยางนอย 1 ชองทาง 

4. เกษตรกรมีการรวมกลุมทางธุรกิจ 

เกษตรอินทรียรายสินคาไมนอยกวา 3 

รายสินคา (Cluster) ในป 2564 

5. จํานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร

อินทรีย (Organic Entrepreneur) 

เพิ่มขึน้ 5 ราย 

 

1. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย

เปนผลิตภัณฑอินทรีย (กระทรวงเกษตร

แ ล ะ ส ห ก ร ณ  ร ว ม กั บ  ก ร ะ ท ร ว ง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง 

ศึกษาธกิาร กระทรวงอุตสาหกรรม) 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรอินทรีย

และสร า ง ตราสิ นค า เกษตรอิ นทรี ย

หนองคาย ยกระดับให เปนสินคาเกรด   

พ รี เมี ยม  แล ะส ร า ง ก า รซื้ อ ซ้ํ า ด ว ย

ประสบการณเชิงบวกกับผูบริโภค เพ่ือให

เกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand 

Royalty) และเกิดการซื้อสินคาซ้ํา 

3. สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายใหมๆ 

อ า ทิ  ต ล า ด ก ล า ง สิ น ค า สี เ ขี ย ว ใ น

โรงพยาบาล ตลาดแบบสมาชิก ตลาด

ออนไลน เชน เวป www.thaitrade.com 

เปนตน กลุมสังคมออนไลน เชน กลุม

เฟสบุคเกษตรอินทรีย กลุมไลนเกษตร

อิ น ท รี ย  เ ค รื อ ข า ย ต ล า ด สี เ ขี ย ว 

(http://www.thaigreenmarket.com/) 

งานกรีนแฟร การสรางเครือขายรานกรีน 

กรีนไกดบุค การเยี่ยมชมฟารม และระบบ

ตลาดแบบสมาชิก  

ตารางที่ 3.8 แนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย (ตอ) 
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แนวทาง หลักการ วตัถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน 

3. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรอินทรียและ

ชองทางการตลาด เชื่อมโยงเครือขาย

ธุรกิจเกษตรอินทรีย 

 

   4. ประชาสัมพันธเชิงรุกทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ ใหผูบริโภคเขาใจระบบ

มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย และ

รับรูถึงความแตกตางระหวางสินคาเกษตร

อินทรียกับสินคาเกษตรทั่วไป เพ่ือกระตุน

ความตองการบริโภคสินคาเกษตรอินทรีย

อยางตอเ น่ือง (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รวมกับ กระทรวงพาณิชย) 

 

ตารางที่ 3.8 แนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย (ตอ) 
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5.1  กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย 
  5.1.1 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียสูการปฏิบัติ 

 

    เพื่อใหการพัฒนาเกษตรอินทรียเปนไปในทิศทางที่กําหนดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา (Supply 

Chain) โดยคํานึงถึงการพัฒนาการผลิตท่ีเปนเกษตรอินทรียตามวิถีพ้ืนบาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกร และพัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงกับเกษตรอินทรียในเชิง

พาณิชยอยางยั่งยืน โดยใหไทยเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในระดับ

สากล (แสดงดังภาพที่ 5.1) ดังนี้ 

    1) จัดตั้งหนวยงานกลางในการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ  

 2) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 

 3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการวิจัยและการพัฒนา การสรางองคความรูนวัตกรรม

เกษตรอินทรีย 

 4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย 

 5) แตงตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการตลาด ผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและบริการเกษตร

อินทรีย 

 6) คณะทํางานพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรียระดับจังหวัด 

 7) ประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย 

 8) สงเสริมและสนับสนุนการสรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต การบริโภค การแปรรูป และ 

การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

 

  

สวนที่ 5 

การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 
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ภาพที่ 5.1 กระบวนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย ป 2559-2564 สูการปฏิบัติ 

 

5.2  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
 

 แผนพัฒนาการเกษตรอินทรยีจังหวัดหนองคาย ระหวางป 2560 -2564 เปนระยะเดียวกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ระหวางป 2560 -2564  และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ระหวางป 2560 -2579 โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดานแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 กําหนดยุทธศาสตรไว 10 ดาน และแผนพัฒนาการเกษตรฯในชวงแผน

ฯ 12 กําหนดยุทธศาสตรไว 4 ดาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใน 2 ดาน คือยุทธศาสตร

ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ใน 2 ยุทธศาสตรหลัก คือยุทธศาสตรที่ 1 

เสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรสิ่งแวดลอมกับสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวนอีก 8 ยุทธศาสตรก็เชื่อมโยงแตไมใชดานหลัก มีความเชื่อโยงกับแผนพัฒนา

การเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559-2564 ในยุทธศาสตรหลักทั้ง 4 ดาน คือยุทธศาสตรที่ 1 สรางความ

เขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร

ตลอดหวงโซอุปทาน ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน และ

แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคาย กําหนดยุทธศาสตร ไว 3 ดาน คอืยุทธศาสตรที่ 1 สราง

ความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเกษตรยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดหวงโซอุปทานดวยงานวิจัยเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตรท่ี  3  บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตรอยาง

สมดุลและยั่งยืน  
 

5.3 การเชื่อมโยงเปาหมาย 
 

 เปาหมายของของแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 มี 3 

เปาหมาย ประกอบดวย เปาหมายท่ี 1 ความผาสุกของเกษตรกรไมต่ํากวารอยละ 85 ในป 2564 เปาหมาย ที่ 

2 เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโต เฉลี่ยรอยละ 3.0 ตอป เปาหมายที่ 3 ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมตอ

การผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น มีความเชื่อมโยงกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ใน

เปาหมายเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป ผลิตภาพการผลิตรวมสูงข้ึนไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป และมี

เปาหมายเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559-2564 ในเปาหมายที่ 1 และเปาหมาย

ที่ 2 สวนเปาหมายที่ 3 ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวทางเกษตรอินทรียจังหวัดหนองคายในเปาหมายที่ 1 พื้นท่ีและ

ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป เปาหมายที่ 2 จํานวนเกษตรกร กลุมเกษตรกรที่

ไดรบัมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป และเปาหมายที่ 4 มูลคาสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน รอย

ละ 20 ตอป 
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ภาคผนวกที่ 1  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559-2564  

ในระยะแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เช่ือมโยง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2564 
 

  การพัฒนาเกษตรอินทรียของประเทศ ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 สิ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร แตการพัฒนาเกษตรอินทรียมีความสําคัญ

ที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 ใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2556-2559 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเกษตรอินทรียในระยะตอไป 
 

1.1 แนวทางการพัฒนาเกษตรอนิทรียของชาติ 
 

      การพัฒนาเกษตรอินทรีย เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ไปสูความสมดุลและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ที่ใหความสําคัญกับการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากขบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะนําไปสูการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาใหกับสินคาเกษตร ในขณะเดียวกัน

ยังเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในเชิงพาณิชยในตลาดสงออกเพื่อสรางรายไดใหแกประเทศ อยางไรก็ตาม

นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ การพัฒนาเกษตรเกษตรอินทรีย และการพัฒนาการเกษตรในดานตางๆ ทั้งการ

ผลิต การตลาด และการสงออก จําเปนตองมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย เพื่อให

สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียควบคูไปกับการพัฒนาการเกษตรในวัตถุประสงคอ่ืนๆ ไดอยาง

ตอเน่ือง 
 

วิสัยทัศน   “ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิต การบริโภค การคา และ การบริการ เกษตรอินทรีย                         

เปนที่ยอมรบั ในระดับสากล” 

พันธกิจ   1. สนบัสนุนการวิจัยและพฒันาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ 

 เสริมสรางสภาพแวดลอม สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยการผลิต และการบริโภค สินคา    

 เกษตรอินทรยี ในประเทศใหมากขึ้น 

   2. สงเสริมการใชระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธและพัฒนาเครือขายเกษตรอินทรียท้ังการ     

       ผลิตการแปรรปู การตลาด และการบริการใหเขมแข็งพึ่งพากันอยางย่ังยืน 
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    3. สงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจาํหนาย  และระบบโลจิสติกส  

    4. พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียไทยใหเปนที่ยอมรับทั้งในและ  

    ตางประเทศ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรยี 

2. เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตผล ผลิตภัณฑ สินคาและบริการดานเกษตรอินทรีย  

3. เพื่อเพิ่มการคาและการบรโิภคสินคาเกษตรอินทรยีในประเทศ 

4. เพื่อใหสินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของไทย เปนท่ียอมรับ

ของผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

5. เพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง (Hub) ของสินคาและบริการดานเกษตรอินทรียในระดับสากล 

6. เพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

เปาหมาย 

1. พื้นท่ีการผลิตเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

2. ปริมาณสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป  

3. มูลคาของสนิคาเกษตรอินทรยีและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

   4. ใหมีการเทียบเคยีงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทยกับประเทศคูคา  

       อยางนอย 1 ประเทศ/กลุมประเทศ 

5. ใหมีกลุมเกษตรอินทรียวิถีพื้นบานหรือกลุมเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานรวม 760  

     กลุม  
 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2559-2564 ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนา

ไว 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาการสราง และเผยแพร องคความรู และ 

      นวัตกรรมเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา และสงเสริม การตลาด สินคาและบริการเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาการสราง และเผยแพร องคความรู และนวัตกรรม 

เกษตรอินทรีย 
 

วัตถุประสงค 

1. ผลักดันใหเกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม ตลอดหวงโซอุปทาน 

    ในดานเกษตรอินทรีย 

2. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลของเกษตรอินทรยีที่เกิดจากการคนควา วิจัยและรวบรวม องคความรูท้ัง 

 ในและตางประเทศใหทันสมัยและเขาถึงไดงาย เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3. พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของกับเกษตรอินทรียใหมีความรูและความเขาใจในการ 

  ทําเกษตรอินทรียไดอยางถูกตอง และสามารถถายทอดได 

เปาหมาย 

1. สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมเกษตรอินทรีย หรืองานวิจัยเพื่อใชตอยอดในเชิงพาณชิย สังคม และ 

  สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 40 โครงการ 

2. จัดทําฐานขอมูลองคความรู และนวัตกรรมเกษตรอินทรียใหเปนระบบ อยางทันสมัยและเขาถึงไดงาย 

3. ใหเกิดหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรดานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 5หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรมและนําไปประยุกตใช 

2. ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญลดลง 

 3. รอยละของเกษตรกรและผูรับบริการที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชได 

4. จํานวนพื้นที่ดินไดรับการพฒันาและฟนฟู 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย 
 

วัตถุประสงค 

พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิต ดานพืช ปศุสัตว ประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสราง 

ความยั่งยืนของระบบการผลิต 

เปาหมาย  

 1. เกษตรกร บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่เก่ียวของมีความรูความเขาใจดานการพัฒนาเกษตร 

อินทรีย เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป 

 2. พื้นที่เกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอปจากฐานขอมูลปจจุบัน 

 3. ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอปจากฐานขอมูลปจจุบัน  
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 4. สงเสริมการผลิต ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหม และพัฒนาผลิตภัณฑเกาใหมีศักยภาพมี 

   มลูคาเพิ่มมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนา และสงเสริม การตลาด สินคาและบริการเกษตรอินทรีย 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรียภายในประเทศ และปริมาณการ 

   สงออกที่เพียงพออยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมตราสัญลักษณเกษตรอินทรียของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับ  

3. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกลุมผูบริโภคทราบถึงคุณประโยชนของสินคาเกษตรอินทรยี 

4. สรางความเชื่อมั่นใหกับสินคาเกษตรอินทรีย ในทุกระดับภายในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขยายตัว ของตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย 

เปาหมาย  

 1. เพิ่มปริมาณสินคา การบริโภค และการบริการ สินคาเกษตรอินทรียภายในประเทศรอยละ 20  

  ตอปจากฐานขอมูลเดิมหรือตามอัตราการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น  

 2. สงเสริม ตราประกอบมาตรฐานเกษตรอินทรียใหเปนที่รูจักและยอมรับ  

 3. เทียบเคียงระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของประเทศไทยกับประเทศคูคา 

   อยางนอย 1 ประเทศ/หรือกลุมประเทศ  

 4. ใหเกิดการยอมรับระบบการรับรอง แบบมีสวนรวม (PGS: Participatory Guarantee System) ใน 

   ประเทศไทย   

 5. ใหมีจุดรวบรวมและกระจายสินคาเกษตรอินทรียไมนอยกวา 4 แหง  

 6. ใหมตีลาดเกษตรกรเกษตรอินทรีย อยางนอยจังหวัดละ 5 แหง 

 7. กําหนดมาตรการ ใหโรงเรียนและโรงพยาบาล หนวยงานของรัฐ หรืออื่นๆ จัดหาอาหารท่ีผลิต 

   จากเกษตรอินทรียใหนักเรียน ผูปวย และ บุคลากร บริโภคไมนอยกวา 385 แหง (ทั่วประเทศ)  
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจดัการ และการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย 
 

วัตถุประสงค 

 เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียไทยใหเกิดผลเปนรูปธรรม บรรลุผลตามเปาหมาย โดย 

รวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล เกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

เปาหมาย  

1. มีหนวยงานกลางเพ่ือเปนกลไกกํากับดูแลและขับเคลื่อนการสงเสริมเกษตรอินทรียโดยบูรณาการ 

 ของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแตระดับพื้นท่ีถึงระดับชาติ 

   2. ปรับโครงสรางใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเกษตรอินทรียใหชัดเจน หนวยงานควรให 

    ความสําคัญตอการพัฒนาเกษตรอินทรียอยางตอเนื่องและจริงจัง 
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   3. จัดเวทีสมัชชาเกษตรอินทรียแหงชาติ เพื่อนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางนอย 

    ปละ 1 ครั้ง และการประชุมสัมมนาเกษตรอินทรียอยางนอยปละ 3 ครั้ง  

  4. สรางชุมชนตนแบบพัฒนาการผลิต  การบริโภค  การแปรรูป  และการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย 

        อยางนอยจังหวัดละ 5 ชุมชน 

 


